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barragem Gatos referente a concreto (A, B, C, D)

Página
2.1-3

2.1-2

Procedimentos e atividades realizas pela equipe do ITEP-OS na construção da
barragem Gatos referente a solos (A, B, C, D, E, F)

2.1-4

2.1-3

Evolução da construção da barragem Gatos (A, B, C)

2.1-6

2.1-4

Comunicado de Suspensão da Execução do Controle Tecnológico

2.1-7

2.1-5

Procedimentos e atividades realizas pela equipe do ITEP-OS na construção da
barragem Panelas II (A, B, C, D)

2.1-9

2.1-6

Evolução da construção da barragem Panelas II (A, B, C)

2.1-10

2.1-7

Comunicado de Suspensão da Execução do Controle Tecnológico

2.1-11

2.1-8

Trabalhos Executados na Barragem Barra de Guabiraba (A, B, C, D)

2.1-13

2.1-9

Evolução da construção da barragem Barra de Guabiraba (A, B)

2.1-14

2.1-10

Trabalhos Executados na Barragem Igarapeba (A, B, C, D)

2.1-15

2.1-11

Trabalhos Executados na Barragem Igarapeba (A, B)

2.1-17

2.1-12

Evolução da construção da barragem Igarapeba (A, B)

2.1-17

2.1-13

Trabalhos Executados na Barragem Barra de Serro Azul (A, B, C, D)

2.1-18

2.1-14

Trabalhos Executados na Barragem Barra de Serro Azul (A, B, C)

2.1-20

2.1-15

Evolução da construção da barragem de Serro Azul (A, B)

2.1-20

2.2-1

Local de Realização da Audiência Pública da Barragem São Bento do Una –
Quadra Poliesportiva Prefeito José Alfredo Cinta, na Escola Cônego João
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2.2-3

2.2-2

Registro da área de apoio, conforme recomendação do CPRH no local da
audiência (A, B e C).
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Bento do Una.
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Termo de Outorga n° 213 – p/14 – Poço tubular Raso – Centro de Triagem e
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Legenda
Protocolo do Pedido de Prospecção Arqueológica da Barragem Barra de
Guabiraba. Anexo 2.4-1. Data: 25/11/2013.
Protocolo do Pedido de Prospecção Arqueológica da Barragem Igarapeba.
Anexo 2.4-3. Data: 06/12/2013.
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Escaneamento do Casarão do Engenho Verde - Palmares. Data: 08/01/15.
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Visita da Comissão da Fundarpe aos Engenhos Verde e Serro Azul. Data:
11/03/2014.
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Visita da Comissão da Fundarpe à área da Barragem Serro Azul e aos
Engenhos Verde e Serro Azul. Data: 11/03/2014.
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Visita da Comissão da Fundarpe ao Escritório avançado do Projeto Barragens
em Vista Alegre. Data: 11/03/2014.
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Visita da Comissão da Fundarpe ao Escritório avançado do Projeto Barragens
em Vista Alegre para observação do material coletado durante os trabalhos
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2.4-10

2.4-10

Ata de Reunião ocorrida dia 27 de maio de 2014 na sede da Fundarpe. Anexo
2.4-7. Data: 27/05/2014.

2.4-11

2.4-11

Ata de Reunião referente ao encontro entre os representantes do Iphan e do
Itep sobre as obras das barragens Barra de Guabiraba, Serro Azul e
Igarapeba. Anexo 2.4-8. Data: 04/12/2013.

2.4-12

2.4-12

Vistoria Técnica do IPHAN à Barragem Barra de Guabiraba. Eixo da Barragem
Barra de Guabiraba. Data: 16/12/2013.

2.4-15

2.4-13

Vistoria Técnica do IPHAN à Barragem Barra de Guabiraba. Na foto: Antônio
Araújo, Sociólogo - IPHAN, Aramis Macêdo, Historiado - ITEP, Elenita Rufino,
Arqueóloga - IPHAN; Romero Filho, Historiador - IPHAN; e Rúbia Nogueira,
Arqueóloga - Arqueolog Pesquisas. Data: 16/12/2013.

2.4-15

2.4-14

Vistoria Técnica do IPHAN à Barragem Serro Azul – Casarão do Engenho
Verde. Na foto: Peniel Sousa, Técnico de Campo – ITEP; Aramis Macêdo,
Historiado - ITEP, Romero Filho, Historiador – IPHAN. Data: 16/12/2013.

2.4-16

2.4-15

Vistoria Técnica do IPHAN à Barragem Serro Azul. Na foto: Peniel Sousa,
Técnico de Campo – ITEP; Antônio Araújo, Sociólogo - IPHAN, Aramis
Macêdo, Historiado - ITEP, Romero Filho, Historiador – IPHAN. Data:
17/12/2013.

2.4-16

2.4-16

Vistoria Técnica do IPHAN à Barragem Igarapeba. Na foto: Aramis Macêdo,
Historiado - ITEP, Romero Filho, Historiador – IPHAN; e Rúbia Nogueira,
Arqueóloga – Arqueolog Pesquisas. Data: 17/12/2013.

2.4-17

2.4-17

Vistoria Técnica do IPHAN à Barragem Igarapeba. Na foto: A linha férrea:

2.4-17
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N°

Legenda
Trecho Sul (Recife-Alagoas) da Companhia Ferroviária do Nordeste (CFN),
integrada à Rede Ferroviária Federal (RFFSA), que foi desmontada sem a
prévia autorização do IPHAN. Data: 17/12/2013.
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2.4-18

Vistoria Técnica do IPHAN à Barragem Brejão. Próximo ao eixo da Barragem
Brejão. Data: 17/03/2014.

2.4-19

2.4-19

Vistoria Técnica do IPHAN à Barragem Brejão. Próximo ao eixo da Barragem
Brejão. Data: 17/03/2014.

2.4-19

2.4-20

Vistoria Técnica do IPHAN à Barragem Panelas II. Eixo da Barragem Panelas
II. Data: 17/03/2014.

2.4-20

2.4-21

Vistoria Técnica do IPHAN à Barragem Gatos. Eixo da Barragem Gatos. Data:
17/03/2014.

2.4-20

2.4-22

Vistoria Técnica do IPHAN à Barragem Gatos. Conversa com os engenheiros
da obra da Barragem Gatos. Data: 17/03/2014.

2.4-21

2.4-23

Relatório Mensal de Prospecção Arqueológica nº 02. Anexo 2.4-10. Data:
18/12/2013.

2.4-22

2.4-24

Relatório Mensal de Prospecção Arqueológica nº 05. Anexo 2.4-13. Data:
03/2014.

2.4-23

2.4-25

Relatório Mensal de Prospecção Arqueológica nº 08. Anexo 2.4-16. Data:
06/2014.

2.4-24

2.4-26

Relatório Trimestral de Prospecção Arqueológica nº 08. Anexo 2.4-20. Data:
05/2014.

2.4-25

2.4-26

Comunicação da Consultora Arqueolog Pesquisas referente a suspensão do
contrato e cancelamento das portarias autorizativas do Iphan. Anexo 2.4-23.
Data: 08/01/2015.

2.4-27

2.4-27

Solicitação do Colégio Núcleo para a visita dos alunos às dependências do
Engenho Verde. Anexo 2.4-25. Data: 18/12/2013.

2.4-29

2.4-28

Palestra realizada pela equipe da Arqueolog Pesquisas aos alunos do Colégio
Núcleo. Data: 12/04/2014.

2.4-30

2.4-29

Contato do público estudantil do Colégio Núcleo, com o material
arqueológico. Data: 12/04/2014.

2.4-30

2.5-1

Coletor portátil de mapeamento digital

2.5-1

2.5-2

Delimitação da propriedade no ambiente CAD do coletor portátil.

2.5-2

2.5-3

Cadastro de bens no ambiente CAD do coletor portátil

2.5-3

2.5-4

Cadastro de informações sobre o bem no ambiente CAD do coletor portátil

2.5-3

2.6-1

(A-E) Escritório Local da Barragem Serro Azul

2.6-2

2.6-2

(A-D) Licenciamento do poço

2.6-3

2.6-3

Acessos principais: antes (A), depois (B)

2.6-4
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2.6-4

(A, B) Aula da Horta escola

Página
2.6-4

2.6-5

(A-D) Encontro Vista Alegre

2.6-5

2.6-6

Viveiro florestal

2.6-6

2.6-7

Centro de Triagem e Assistência a fauna

2.6-6

2.6-8

Licença de instalação do CTAF

2.6-7

2.6-9

(A-D) Instalação do telhado verde

2.6-8

2.6-10

Foto aérea no modelo 3D

2.6-9

2.6-11

(A-C) Plataforma de coleta de dados, Pluviômetro e o hi-vol.

2.6-9

2.6-12

Imagem da frente da casa.

2.6-10

2.6-13

Estande do ITEP na feira de tecnologia ambiental

2.6-11

2.7-1

Dessalinizador manutenido na localidade de Livramento – Vertentes-PE.
Dessalinizador manutenido na localidade de Lagoa da Cobra – Bom JardimPE.
Dessalinizador manutenido na localidade Sítio Bebedouro – Passira-PE.
Dessalinizador manutenido na localidade de Varjada de Cima – Passira-PE.

2.7-3

2.7-2
2.7-3
2.7-4
2.7-5
2.7-6
2.7-7

Legenda

Recuperação de Dessalinizador no Povoado Bengala – Passira-PE.
Dessalinizador manutenido no Povoado do Gama – São Bento do Una-PE.

2.7-3
2.7-4
2.7-4
2.7-5
2.7-5

2.7-15

Manutenção do Dessalinizador Povoado Lagoa do Cobra – Bom Jardim-PE
Dessalinizador manutenido no Povoado Cacimba de Baixo – Santa Cruz do
Capibaribe-PE
Recuperação do Dessalinizador na localidade do Sítio Cabaço – Taquaritinga
do Norte -PE
Manutenção do Dessalinizador na sede do município de Salgadinho-PE
Instalação de caixa d’água do Dessalinizador na localidade do Sítio Cabeça de
Vaca, Limoeiro -PE
Realização de Diagnóstico do Dessalinizador na localidade Sítio Algodões,
município de Taquaritinga do Norte-PE
Serviço de manutenção do Dessalinizador na localidade Pau Santo, Caruaru –
PE
Recuperação do Dessalinizador na localidade do Sítio Jerimum, município de
Taquaritinga do Norte-PE
Gráfico da quantidade de análises realizadas em 2014

2.8-1

Barragem de São Bento do Una no KOMPASS

2.8-2

2.8-2

Relação das propriedades cadastradas disponibilizadas no KOMPASS.

2.8-3

2.8-3

Status desapropriação Barra de Guabiraba

2.8-3

2.8-4

Status desapropriação Brejão

2.8-4

2.7-8
2.7-9
2.7-10
2.7-11
2.7-12
2.7-13
2.7-14
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2.7-9
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N°
2.8-5

Legenda
Status desapropriação Gatos

2.8-6

Status desapropriação Panelas II

2.8-4

2.8-7

Status desapropriação Igarapeba

2.8-5

2.8-8

Status desapropriação Serro Azul

2.8-5

2.10-1

Limpeza preliminar

2.10-6

2.10-2

Estrutura dos Diques de contenção

2.10-7

2.10-3

Visão geral do reservatório em planta e corte Longitudinal

2.10-8

2.10-4

Corte Transversal do Reservatório

2.10-8

2.10-5

Placa do Sistema de dessalinização Sítio Angola Nova

2.10-15

2.10-6

Recolhimento das assinaturas na Reunião do Acordo de Gestão

2.10-16

2.10-7

Reunião de Pactuação

2.10-16

2.10-8

Sistema de dessalinização Sítio Angola Nova

2.10-17

2.10-9

Tanque de rejeito sendo construído e cercado

2.10-17

2.10-10

Tanque de rejeito pronto

2.10-18

2.10-11

Dessalinizador sítio Baraúna

2.10-21

2.10-12

Cartaz de agendamento da reunião

2.10-21

2.10-13

Reunião de Pactuação do Acordo

2.10-22

2.10-14

Tanque de rejeito nivelado e cercado

2.10-23

2.10-15

Tanque de rejeito pronto

2.10-23

2.10-16

Sistema de Dessalinização de Beira Mar

2.10-26

2.10-17

Cartaz de agendamento da reunião

2.10-27

2.10-18

Reunião da Pactuação do Acordo

2.10-27

2.10-19

Dessalinizador Sítio Beira Mar

2.10-28

2.10-20

Tanque de rejeito sendo construído

2.10-29

2.10-21

Tanque de rejeito pronto

2.10-29

2.10-22

Dessalinizador sítio Pintada

2.10-32

2.10-23

Apresentação do Programa Água Doce e Pactuação do Acordo

2.10-32

2.10-24

Dessalinizador Sítio Pintada

2.10-33

2.10-25

Tanque de rejeito nivelado e cercado

2.10-33

2.10-26

Placa do sistema de dessalinização Sítio Salobro

2.10-37

2.10-27

Dessalinizador Salobro

2.10-37

2.10-28

Tanque de rejeito nivelado e cercado

2.10-38

2.10-29

Tanque de rejeito pronto

2.10-38
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Página
2.8-4

N°
2.10-30

Legenda
Sistema de Dessalinização do Sítio Pacheco

Página
2.10-41

2.10-31

Construção do tanque e da cerca

2.10-42

2.10-32

Tanque de rejeito cercado e nivelado.

2.10-42

2.10-33

Tanque de rejeito pronto

2.10-43

2.10-34

Sistema de Dessalinização sítio Pau Ferro II
Reunião de Apresentação do Programa Água Doce e Pactuação do Acordo de
Gestão
Tanque de Rejeito escavado e nivelado

2.10-45

Sistema de dessalinização Sítio Pinhões
Reunião Apresentação do Programa Água Doce e Pactuação do Acordo de
Gestão
Reunião Apresentação do Programa Água Doce e Pactuação do Acordo de
Gestão
Tanque de Rejeito Pronto

2.10-49

2.10-53

2.10-43

Sistema de dessalinização Sítio Uruçu
Reunião Apresentação do Programa Água Doce e Pactuação do Acordo de
Gestão
Tanque de rejeito pronto

2.10-44

Sistema de dessalinização

2.10-57

2.10-45

2.10-57

2.10-54

Articulação e mobilização
Reunião Apresentação do Programa Água Doce e Pactuação do Acordo de
Gestão.
Tanque de rejeito pronto
Sistema de dessalinização Sítio Chicão e Articulação e mobilização para
reunião
Reunião Apresentação do Programa Água Doce, Pactuação do Acordo de
Gestão e Recolhimento das assinaturas na reunião Apresentação do
Programa Água Doce
Tanque de rejeito pronto
Sistema de dessalinização Sítio Bento e Articulação e mobilização para
reunião
Recolhimento das assinaturas na reunião Apresentação do Programa Água
Doce e Pactuação do Acordo de Gestão
Reunião Apresentação do Programa Água Doce, Pactuação do Acordo de
Gestão e Recolhimento das assinaturas na reunião Apresentação do
Programa Água Doce
Dessalinizador Sítio Bento

2.10-55

Tanque de rejeito pronto

2.10-67

2.10-56

Dessalinizador de Sítio Trapiá

2.10-69

2.10-35
2.10-36
2.10-37
2.10-38
2.10-39
2.10-40
2.10-41
2.10-42

2.10-46
2.10-47
2.10-48
2.10-49
2.10-50
2.10-51
2.10-52
2.10-53
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2.10-46
2.10-46

2.10-49
2.10-50
2.10-50

2.10-53
2.10-54

2.10-58
2.10-58
2.10-61
2.10-61
2.10-62
2.10-65
2.10-65
2.10-66
2.10-66

N°
2.10-57

Página
2.10-70

2.10-62

Legenda
Articulação e mobilização para reunião no Sítio Trapiá
Reunião Apresentação do Programa Água Doce, Pactuação do Acordo de
Gestão e Recolhimento das assinaturas na reunião de apresentação do
Programa Água Doce
Tanque de rejeito pronto
Sistema de dessalinização Sítio Rendeiro e Articulação e mobilização para
reunião no Sítio Rendeiro
Reunião Apresentação do Programa Água Doce e Pactuação do Acordo de
Gestão
Tanque de rejeito pronto

2.10-63

Sistema de dessalinização- Sítio Pau Ferro

2.10-77

2.10-64

Realização do diagnóstico Socioambiental

2.10-78

2.10-65

Tanque de rejeito- Sítio Pau Ferro

2.10-78

2.10-66

2.10-79

2.10-68

Distribuição das Cartilhas sobre o sistema de dessalinização
Reunião do Programa Água Doce e Pactuação do Acordo de Gestão:
recolhimento de assinaturas
Apresentação do Programa Água Doce

2.10-69

Pactuação do Acordo de Gestão com moradores do Sítio Pau Ferro

2.10-80

2.10-70

Tanque de Rejeito pronto

2.10-81

2.10-71

Sistema de dessalinização Sítio Ramada

2.10-83

2.10-72

2.10-84

2.10-74

Articulação e mobilização para reunião no Sítio Ramada
Reunião Apresentação do Programa Água Doce, recolhimento de assinaturas
e Pactuação do Acordo de Gestão
Tanque de rejeito pronto

2.10-75

Dessalinizador do Sítio Lagoa 3 Irmãos

2.10-87

2.10-76

Tanque de rejeito pronto

2.10-88

2.10-77

Equipamento – Dessalinizador do Sítio Camarada

2.10-90

2.10-78

Mobilização – Agendamento das Reuniões

2.10-90

2.10-79

Reunião – Recolhimento de Assinaturas

2.10-91

2.10-80

2.10-91

2.10-83

Reunião – Recolhimento de Assinaturas
Reunião – Apresentação do Programa Água Doce e Pacto do Acordo de
Gestão
Reunião – Apresentação do Programa Água Doce e Pacto do Acordo de
Gestão
Tanque de Rejeito Pronto

2.10-84

Sistema de dessalinização Sítio Poços e Agendamento das Reuniões

2.10-95

2.10-85

Recolhimento de Assinaturas

2.10-95

2.10-58
2.10-59
2.10-60
2.10-61

2.10-67

2.10-73

2.10-81
2.10-82
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2.10-70
2.10-71
2.10-74
2.10-74
2.10-75

2.10-79
2.10-80

2.10-84
2.10-85

2.10-92
2.10-92
2.10-93

N°

2.10-96

2.10-87

Legenda
Reunião – Apresentação do Programa Água Doce e Pacto do Acordo de
Gestão
Tanque de Rejeito Pronto

2.10-88

Dessalinizador do Sítio Gavião

2.10-99

2.10-89

Apresentação do Programa Água Doce e Pactuação do Acordo de Gestão
com a comunidade do Sítio Gavião

2.10100

2.10-90

Tanque de Rejeito Pronto

2.10100

2.10-91

Dessalinizador do Sítio Cabugi

2.10104

2.10-92

Equipamento do Sistema de Dessalinização do Sítio Cabugi e Realização do
diagnóstico Socioambiental

2.10104

2.10-93

Apresentação do Programa Água Doce e recolhimento de assinaturas

2.10105

2.10-94

Tanque de Rejeito pronto

2.10105

2.10-95

Sistema de Dessalinização do Sítio Poço de Pedra

2.10108

2.10-96

Realização do diagnóstico Socioambiental

2.10108

2.10-97

Reunião do Programa Água Doce e Pactuação do Acordo de Gestão:
recolhimento

2.10108

2.10-98

Pactuação do Acordo de Gestão com a comunidade do Sítio Poço de Pedra

2.10109

2.10-98

Tanque de Rejeito Pronto

2.10110

2.10-99

Sistema de Dessalinização do Sítio Água Doce de Baixo

2.10113

2.10-100

Realização do diagnóstico Socioambiental

2.10113

2.10-101

Tanque de rejeito Sítio Água Doce de Baixo

2.10114

2.10-102

Reunião do Programa Água Doce e Pactuação do Acordo de Gestão:
recolhimento de assinaturas

2.10114

2.10-103

Pactuação do Acordo de Gestão com a comunidade do Sítio Água Doce de
Baixo

2.10115

2.10-104

Tanque de rejeito Pronto

2.10115

2.10-86
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Página

2.10-96

N°

Legenda

Página
2.10118

2.10-105

Sistema de dessalinização- Sítio Táboas

2.10-106

Realização do diagnóstico Socioambiental

2.10118

2.10-107

Tanque de rejeito Sítio Táboas

2.10119

2.10-108

Reunião do Programa Água Doce e Pactuação do Acordo de Gestão:
recolhimento de assinaturas

2.10119

2.10-109

Apresentação do Programa Água Doce

2.10120

2.10-110

Pactuação do Acordo de Gestão com moradores do Sítio Táboas

2.10120

2.10-111

Tanque de Rejeito Pronto

2.10120

2.10-112

Tanque de Rejeito pronto

2.10121

2.10-113

Tanque de Rejeito Pronto

2.10122

2.10-114

Dessalinizador do Sítio Enganchada

2.10125

2.10-115

Realização do diagnóstico Socioambiental

2.10125

2.10-116

Palestra de Apresentação do Programa Água Doce e Pactuação do Acordo de
Gestão com a comunidade do Sítio Enganchada

2.10126

2.10-117

Tanque de rejeito pronto

2.10126

2.10-118

Dessalinizador de Passagem do Tó

2.10130

2.10-119

Equipamento do Sistema de Dessalinização do Sítio Passagem do Tó e
diagnóstico Socioambiental

2.10130

2.10-120

Reunião do Programa Água Doce, Pactuação do Acordo de Gestão e
recolhimento de assinaturas

2.10131

2.10-121

Tanque de rejeito pronto

2.10131

2.10-122

Dessalinizador do Sítio Gama

2.10134

2.10-123

Dessalinizador do Sítio Gama

2.10134
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N°

Legenda

Página
2.10134

2.10-124

Equipamento do Sistema de Dessalinização do Sítio Gama

2.10-125

Realização do diagnóstico Socioambiental

2.10134

2.10-126

Agendamento da Reunião no Sítio Gama

2.10135

2.10-127

Reunião do Programa Água Doce e Pactuação do Acordo de Gestão:
recolhimento de assinaturas

2.10135

2.10-128

Apresentação do Programa Água Doce

2.10135

2.10-129

Pactuação do Acordo de Gestão com a comunidade do Sítio Gama

2.10135

2.10-130

Tanque de rejeito pronto

2.10136

2.10-131

Tanque de rejeito pronto

2.10137

2.10-132

Sistema de dessalinização

2.10140

2.10-133

Mobilização e Articulação

2.10140

2.10-134

Reunião - Apresentação do Programa Água Doce, Pactuação do Acordo de
Gestão e assinatura do acordo de gestão

2.10140

2.10-135

Tanque de Rejeito Pronto

2.10141

Lista de Tabelas
N°

Legenda

Página

2.7-1

Localização e serviços executados em Outubro de 2013

2.7-2

2.7-2

Localização e serviços executados em Novembro de 2013

2.7-3

2.7-3

Localização e serviços executados em Janeiro de 2014

2.7-4

2.7-4

Localização e serviços executados em Fevereiro de 2014

2.7-5

2.7-5

Localização e serviços executados em Março de 2014

2.7-7

2.7-6

Localização e serviços executados em Abril de 2014

2.7-8

2.7-7

Localização e serviços executados em Maio de 2014

2.7-9
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Lista de Quadros
N°

Legenda

Página

2.1-1

Ensaios de caracterização dos materiais constituintes do concreto

2.1-2

2.1-2

Ensaios rotineiros em campo do concreto

2.1-2

2.1-3

Ensaios rotineiros em campo de solo

2.1-4

2.1-4

Ensaios de caracterização dos materiais constituintes do concreto

2.1-8

2.1-5

Ensaios rotineiros em campo do concreto

2.1-8

2.1-6

Ensaios de caracterização dos materiais constituintes do concreto

2.1-12

2.1-7

Ensaios rotineiros em campo do concreto

2.1-12

2.1-8

Ensaios de caracterização dos materiais constituintes do concreto

2.1-14

2.1-9

Ensaios rotineiros em campo do concreto

2.1-15

2.1-10

Equipe Técnica Envolvida com a Meta 11

2.1-23

2.1-11

Atividades Desenvolvidas na Meta 11

2.1-24

2.2-1

Quantitativo de Material Gráfico para a Audiência Pública da Barragem São
Bento do Una

2.2-9

2.2-2

Equipe Técnica Envolvida com a Meta 12

2.2-31

2.2-3

Atividades Desenvolvidas na Meta 12

2.2-33

2.3-1

Principais Características das Barragens Panelas II, Gatos, Serro Azul,
Igarapeba, Barra de Guabiraba e Brejão.

2.3-2

2.3-2

Equipe Técnica Envolvida com a Meta 13

2.3-13

2.3-3

Atividades Desenvolvidas na Meta 13

2.3-14

2.3-1

Principais Características das Barragens Panelas II, Gatos, Serro Azul,
Igarapeba, Barra de Guabiraba e Brejão

2.3-2

2.3-2

Listagem dos equipamentos meteorológicos.

2.3-4

2.3-3

2.3-13

2.3-5

Listagem dos equipamentos meteorológicos.
Equipe do Laboratório de Ecologia e Biodiversidade – LecoBio do ITEP/OS
que atua nos trabalhos de monitoramento e resgate da fauna e flora nas
áreas de influência (Área Diretamente Afetada – ADA; Área de Influência
Direta – AID; Área de Influência Indireta – AII) dos empreendimentos
Barragens integrantes do Sistema de Contenção de Enchentes e Prevenção
aos Efeitos da Seca do estado de Pernambuco.
Equipe Técnica Envolvida com a Meta 13

2.3-6

Atividades Desenvolvidas na Meta 13

2.3-49

2.4-1

Equipe Técnica Envolvida com a Meta 14

2.4-33

2.4-2

Atividades Desenvolvidas na Meta 14

2.4-33

2.5-1

Barragens realizadas levantamento cadastral.

2.5-5

2.3-4
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2.3-21

2.3-48

N°

Legenda

Página

2.5-2

Propriedades para as quais foram elaborados memoriais descritivos

2.5-7

2.5-3

Quantitativos dos Laudos Retificados

2.5-8

2.5-4

Equipe Técnica Envolvida com a Meta 15

2.5-9

2.5-5

Atividades Desenvolvidas na Meta 15

2.5-9

2.6-1

Equipe Técnica Envolvida com a Meta 16

2.6-11

2.6-2

Atividades Desenvolvidas na Meta 16

2.6-11

2.7-1

Equipe Técnica Envolvida com a Meta 17

2.7-12

2.7-2

Atividades Desenvolvidas na Meta 17

2.7-13

2.8-1

Equipe Técnica Envolvida com a Meta 18

2.8-6

2.8-2

Atividades Desenvolvidas na Meta 18

2.8-6

2.9-1

Equipe Técnica Envolvida com a Meta 19

2.9-2

2.9-2

Atividades Desenvolvidas na Meta 19

2.9-2

2.10-1

Localidades onde foram construídos os tanques de rejeito (Datas Início e
Término das obras de construção dos Tanques)

2.10-9

2.10-2

Localidades onde foram construídos os tanques de rejeito (Datas Início e
Término das obras de construção dos Tanques)

2.10-10

2.10-3
2.10-4
2.10-5

Localidades onde foram construídos os tanques de rejeito (Datas Início e
Término das obras de construção dos Tanques)
Localidades onde foram construídos os tanques de rejeito (Datas Início e
Término das obras de construção dos Tanques)
Localidades onde foram construídos os tanques de rejeito (Datas Início e
Término das obras de construção dos Tanques)

2.10-10
2.10-11
2.10-12

2.10-6

Localidades onde foram construídos os tanques de rejeito (Datas Início e
Término das obras de construção dos Tanques)

2.10-12

2.10-7

Localidades onde foram construídos os tanques de rejeito (Datas Início e
Término das obras de construção dos Tanques)

2.10-12

2.10-8

Equipe Técnica Envolvida com a Meta 20

2.10-142

2.10-9

Atividades Desenvolvidas na Meta 20

2.10-142
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Anexos
ANEXO A - Meta 11 - Controle Tecnológico
N°

Legenda

A1

RELATÓRIO CCV BARRA DE GUABIRABA JANEIRO 2014

A2

RELATÓRIO CCR BARRA DE GUABIRABA ABRIL 2014 .

A3

RELATÓRIO CCR BARRA DE GUABIRABA AGOSTO 2014.

A4

RELATÓRIO CCR BARRA DE GUABIRABA DEZEMBRO 2014

A5

RELATÓRIO CCR BARRA DE GUABIRABA JULHO 2014.

A6

RELATÓRIO CCR BARRA DE GUABIRABA JUNHO 2014.

A7

RELATÓRIO CCR BARRA DE GUABIRABA OUTUBRO 2014.

A8

RELATÓRIO CCR BARRA DE GUABIRABA SETEMBRO 2014.

A9

RELATÓRIO CCR EXPERIMENTAL BARRA DE GUABIRABA MAIO 2014 .

A10

RELATÓRIO CCV BARRA DE GUABIRABA NOVEMBRO 2013

A11

RELATÓRIO CCV BARRA DE GUABIRABA FEVEREIRO 2014 .

A12

RELATÓRIO CCV BARRA DE GUABIRABA MARÇO 2014.

A13

RELATÓRIO CCV BARRA DE GUABIRABA ABRIL 2014 .

A14

RELATÓRIO CCV BARRA DE GUABIRABA AGOSTO 2014.

A15

RELATÓRIO CCV BARRA DE GUABIRABA DEZEMBRO 2013

A16

RELATÓRIO CCV BARRA DE GUABIRABA DEZEMBRO 2014.

A17

RELATÓRIO CCV BARRA DE GUABIRABA JULHO 2014.

A18

RELATÓRIO CCV BARRA DE GUABIRABA JUNHO 2014.

A19

RELATÓRIO CCV BARRA DE GUABIRABA MAIO 2014.

A20

RELATÓRIO CCV BARRA DE GUABIRABA NOVEMBRO 2014.

A21

RELATÓRIO CCV BARRA DE GUABIRABA OUTUBRO 2014.

A22

RELATÓRIO CCV BARRA DE GUABIRABA SETEMBRO 2014.

A23

RELATÓRIO CCR IGARAPEBA NOVEMBRO 2014.

A24

RELATÓRIO CCR EXPERIMENTAL IGARAPEBA SETEMBRO 2014.

A25

RELATÓRIO CCR IGARAPEBA DEZEMBRO 2014

A26

RELATÓRIO CCR IGARAPEBA OUTUBRO 2014.

A27

RELATÓRIO CCV IGARAPEBA DEZEMBRO 2014

A28

RELATÓRIO CCV IGARAPEBA NOVEMBRO 2014

A29

RELATÓRIO CCV IGARAPEBA JUNHO 2014.

A30

RELATÓRIO CCV IGARAPEBA ABRIL 2014
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N°

Legenda

A31

RELATÓRIO CCV IGARAPEBA AGOSTO 2014.

A32

RELATÓRIO CCV IGARAPEBA DEZEMBRO 2013.

A33

RELATÓRIO CCV IGARAPEBA FEVEREIRO 2014.

A34

RELATÓRIO CCV IGARAPEBA JANEIRO 2014

A35

RELATÓRIO CCV IGARAPEBA JULHO 2014.

A36

RELATÓRIO CCV IGARAPEBA MAIO 2014.

A37

RELATÓRIO CCV IGARAPEBA MARÇO 2014.

A38

RELATÓRIO CCV IGARAPEBA OUTUBRO 2014

A39

RELATÓRIO CCV IGARAPEBA SETEMBRO 2014

A40

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM GATOS - abril 2014

A41

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM GATOS - agosto 2014

A42

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM GATOS - dezembro 2013

A43

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM GATOS - fevereiro 2014

A44

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM GATOS - janeiro 2014

A45

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM GATOS - julho 2014

A46

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM GATOS - junho 2014

A47

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM GATOS - maio 2014

A48

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM GATOS - março 2014

A49

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM GATOS - novembro 2013

A50

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM GATOS - setembro 2014

A51

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM GATOS - outubro 2013

A52

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM PANELAS II- Abril 2014

A53

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM PANELAS II- dezembro 2013

A54

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM PANELAS II- fevereiro 2014

A55

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM PANELAS II- janeiro 2014

A56

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM PANELAS II- Junho 2014

A57

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM PANELAS II- maio 2014

A58

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM PANELAS II- março 2014

A59

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM PANELAS II- novembro 2013

A60

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM PANELAS II- agosto 2014

A61

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM PANELAS II- Julho 2014

A62

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM PANELAS II- outubro 2013

A63

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM PANELAS II- setembro 2014
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N°

Legenda

A64

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM SERRO AZUL - janeiro-14

A65

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM SERRO AZUL - janeiro-14

A66

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM SERRO AZUL - janeiro-14

A67

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM SERRO AZUL - novembro-13

A68

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM SERRO AZUL - dezembro-13

A69

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM SERRO AZUL - fevereiro-14

A70

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM SERRO AZUL - março-14

A71

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM SERRO AZUL - abril-14

A72

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM SERRO AZUL - maio-14

A73

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM SERRO AZUL - junho-14

A74

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM SERRO AZUL - julho-14

A75

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM SERRO AZUL - agosto-14

A76

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM SERRO AZUL - setembro-14

A77

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM SERRO AZUL - outubro-13

A78

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM SERRO AZUL - novembro-13

A79

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM SERRO AZUL - dezembro-13

A80

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM SERRO AZUL - janeiro-14

A81

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM SERRO AZUL - fevereiro-14

A82

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM SERRO AZUL - março-14

A83

RELATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO BARRAGEM SERRO AZUL - abril-14

ANEXO B - Meta 12 - Licenciamento Ambiental

N°

Legenda

B1

Anexos da Audiência São Bento do Una

B2

EIA/RIMA São Bento do Una – Novembro 2014

B3

Licenças Ambientais Renovadas

B4

Outorgas Renovadas

B5

ASVs Renovadas

Relatório Anual de Execução de Atividades 2014 – CG SEINFRA/ITEP-OS

ANEXO C - Meta 13 - Execução de PCA
N°

Legenda

C1

PCA Barra de Guabiraba Ciclo I Versão Final

C2

PCA Gatos Ciclo I Versão Final

C3

PCA Igarapeba Ciclo I Versão Final

C4

PCA Panelas II Ciclo I Versão Final

C5

PCA Serro Azul Ciclo I Versão Final

ANEXO D - Meta 14 – Serviço de Arqueologia

N°

Legenda

D1

Pedidos de Permissão para Prospecção Arqueológica – Barragens Barra de Guabiraba,
Igarapeba e Brejão

D2

Ata de Reunião Fundarpe 25.05.2014

D3

Ata de Reunião IPHAN 04.12.2014

D4

Relatórios Arqueolog

D5

Documento Arqueolog – Revogação de Portarias

D6

Revogação de Portarias IPHAN

D7

Solicitação Colégio Núcleo

ANEXO E - Meta 15 - Cadastro Fundiário

N°

Legenda

E1

Estudo de Avaliação de Bens - Imóveis Rurais

E2

Laudos Fundiários das Barragens

E3

Memoriais Descritivos
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ANEXO G - Meta 17 - Dessalinizadores

N°

Legenda

G2

Fichas Campo de Dessalinizadores

G3

Rel. Análises de Água Dessalinizadores

ANEXO H - Meta 18 - Cartografia de Apoio

N°

Legenda

H1

Documentos Cartográficos

H2

Pernambuco Tridimensional

ANEXO J - Meta 20 – Programa Água Doce

N°

Legenda

J1

Atas de Reunião

J2

Termos de Acordo de Gestão
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1 INTRODUÇÃO
O presente relatório de atividades refere-se ao Contrato de Gestão celebrado entre a Organização
Social Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco – ITEP/OS e o Estado de Pernambuco,
através da Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA, tomando como referência o período
compreendido entre outubro de 2013 e dezembro de 2014. As atividades aqui apresentadas
inserem-se no contexto de execução de políticas públicas do Estado, estando atreladas à política de
governo no que concerne à gestão de recursos hídricos.
Compõem o quadro de atuação do ITEP/OS no universo do Contrato de Gestão, um conjunto de
objetivos específicos que contemplam a realização de metas associadas à ações de controle
tecnológico de solo e concreto em barragens, licenciamento ambiental, execução de planos de
controle ambiental, serviços de arqueologia e gestão de patrimônio cultural, levantamento cadastral
fundiário, manutenção de escritórios locais, restabelecimento de sistemas de dessalinização de água,
além ações transversais relacionadas à elaboração de cartografia / sistema de informações
geográficas a partir de bancos de dados agregados e com caráter de acesso público.
Para tanto, o ITEP/OS desenvolve suas atividades através da Diretoria Executivo-Comercial, a qual
aparece calcada em laboratórios e unidades que atuam de forma multidisciplinar, a fim de viabilizar
os processos de planejamento, execução e acompanhamento das ações necessárias para atender as
metas pactuadas.
É importante ressaltar que este relatório apresenta de forma sumária, as metas pactuadas, ações
desenvolvidas, equipes envolvidas, além de evidências de realização do trabalho. Os itens
correspondentes às evidências, aparecem disponíveis em forma de anexo (impresso e em meio
digital magnético), dispostos de forma agregada de acordo com a meta à qual se referem. Para efeito
de elaboração dos anexos, cada meta recebeu uma letra (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) de forma
sequenciada. Algumas metas apresentam as evidências no corpo do texto, excluindo nesses casos, a
necessidade de uma pasta com anexos. É obedecido de forma rigorosa aqui, o Contrato de Gestão
firmado entre as duas partes envolvidas.
O quadro a seguir apresenta todas as metas pactuadas entre a SEINFRA e o ITEP/OS:
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1.0-1

Metas Pactuadas entre a SEINFRA e o ITEP/OS
N°

Título da Meta

11

Controle Tecnológico

12

Licenciamento Ambiental

13

Execução de Planos de
Controle Ambiental - PCA

14

Execução de Programas de
Prospecção Arqueológica

15

Levantamento
Fundiário

16

Escritórios Locais

17

Consolidação e Ampliação
de
Sistemas
de
Dessalinização de Água

18

Cartografia de Apoio

19

Regularização Ambiental
do
Projeto
de
Renaturalização do Rio
Beberibe

20

Consolidação do Programa
Água Doce

Cadastral

Objetivo da Meta
Realizar o acompanhamento e fiscalização dos procedimentos
referentes às obras e serviços de construção das barragens e obras
complementares, no que se refere ao controle das condições
estruturais, de solo e concreto.
Obter Licença Ambiental Prévia, realizar Audiência Pública e
elaborar Planos de Controle Ambiental, além dos procedimentos
para a Autorização de Supressão Vegetal.
Implantar os Planos de Controle Ambiental nas obras das barragens
integrantes do sistema de controle de cheia da Bacia do Una
(Barragens Panelas II, Gatos, Serro Azul e Igarapeba), e da Bacia do
Rio Sirinhaém (Barragem Barra de Guabiraba), além de Brejão, na
bacia GI-1, destinada ao abastecimento da cidade de Brejão.
Executar Programa de Prospecção Arqueológica, incluindo: Resgate
Arqueológico, Educação Patrimonial e Monitoramento Arqueológico
Validar e adequar o levantamento Cadastral de propriedades para
fins de desapropriação, nas áreas inundadas e de preservação
permanente em áreas de construção de Barragens.
Instalar e manter os escritórios locais, para gerenciamento,
monitoramento controle e execução das atividades.
Consolidar e ampliar o funcionamento de sistemas de
dessalinização de água no semiárido do estado de Pernambuco.
Desenvolver base de dados georreferenciados do Estado de
Pernambuco, englobando dados sociais e ambientais, fornecendo
subsídios para execução da Política de Recursos Hídricos.
Realizar procedimentos técnicos para efeito de cumprimento da
Legislação Ambiental vigente no que tange à elaboração de
documentos para a Autorização de Supressão da Vegetação junto à
CPRH e apoio técnico à Gestão do Patrimônio Cultural a partir da
interlocução com o IPHAN e demais órgãos intervenientes.
Adequar o armazenamento de rejeito em 31 dessalinizadores. A
construção dos tanques de rejeito é parte integrante do sistema de
dessalinização, que como um todo, integra o programa Água Doce
com intuito de promover o acesso à água de boa qualidade.

Faz-se importante mencionar que a modalidade de Contrato de Gestão visa a obtenção direta de
resultados, podendo ter seu desempenho avaliado através de um sistema de escores e pesos prédefinidos entre as partes envolvidas.
Dessa forma, a SEINFRA e o ITEP/OS reforçam através deste Contrato de Gestão, o compromisso
mútuo com ações de interesse público e desenvolvimento do Estado de Pernambuco.
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2 METAS E INDICADORES
2.1 META 11 – CONTROLE TECNOLÓGICO
A. DESCRIÇÃO DA META 11
Realizar o acompanhamento e fiscalização dos procedimentos referentes às obras e serviços de
construção das barragens e obras complementares, no que se refere ao controle tecnológico do solo
e do concreto.
INDICADOR


Descrição: Controle tecnológico realizado



Valor:
A. Barragem Gatos  [ 0 ; 1 ]
B. Barragem Panelas II  [ 0 ; 1 ]
C. Barragem Serro Azul  [ 0 ; 3,5 ]
D. Barragem Igarapeba  [ 0 ; 2 ]
E. Barragem Barra de Guabiraba  [ 0 ; 1,5 ]
F. Barragem Brejão  [ 0 ; 1 ]

B. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ATENDIMENTO A META 11
As ações referentes a controle tecnológico são desenvolvidas para seis barragens (Gatos, Panelas II,
Serro Azul, Igarapeba, Barra de Guabiraba e Brejão).
Para a Barragem Gatos, tem-se as seguintes atividades:
Concreto




Recepção de caminhões-betoneira;
Verificação dos processos de produção e transporte / lançamento / adensamento e cura do
concreto;
Conferência da qualidade da matéria-prima do concreto através de ensaios de caracterização
dos mesmos (Quadro 2.1-1):
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2.1-1

Quadro 2.1-1 - Ensaios de caracterização dos materiais constituintes do concreto
Ensaios
Granulometria
Massa especifica
Massa unitária
Teor de material pulverulento
Impurezas orgânica
Absorção
Teor de argila e materiais friáveis


Material
Agregado graúdo e miúdo
Agregado graúdo e miúdo
Agregado graúdo e miúdo
Agregado graúdo e miúdo
Agregado miúdo
Agregado graúdo e miúdo
Agregado graúdo e miúdo

Execução dos ensaios de campo e laboratoriais considerados rotineiros (Quadro 2.1-2);
Quadro 2.1-2 – Ensaios rotineiros em campo do concreto
Ensaios
Compressão simples
Consistência (slump test)
Densidade (in situ)
Grau de compactação
Permeabilidade
VeBe modificado




Material
CCR e CCV
CCV
CCR
CCR
CCR
CCR

Supervisão dos serviços através de visitas técnicas aos locais das obras, em função das fases e
ritmo de andamento dos trabalhos, e;
Elaboração e emissão de relatórios técnicos parciais e finais, onde estarão discriminadas
todas as ocorrências relativas aos serviços, bem como a análise dos resultados obtidos.

A figura 2.1-1 evidência os procedimentos e atividades referentes ao controle tecnológico de
concreto em campo e laboratório fiscalizados e acompanhados pela equipe do ITEP-OS alocada na
construção da barragem Gatos.
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Figura 2.1-1 – Procedimentos e atividades realizas pela equipe do ITEP-OS na construção da
barragem Gatos referente a concreto (A, B, C, D)

B

A

C

D

Fonte: DEC / ITEP-OS, 2014.

Solos
As atividades de controle tecnológico de solos nessa barragem foram realizadas na construção do
desvio do rio e ensecadeira.


Execução dos ensaios de campo e laboratoriais considerados rotineiros (Quadro 2.1-3);
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2.1-3

Quadro 2.1-3 – Ensaios rotineiros em campo de solo
Ensaios
Analise granulométrica
Limite de liquidez
Limite de plasticidade
Ensaio de compactação
Permeabilidade
Umidade
Densidade





Material
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo

Verificação dos processos de transporte, lançamento e compactação;
Supervisão dos serviços através de visitas técnicas aos locais das obras, em função das fases e
ritmo de andamento dos trabalhos, e;
Elaboração e emissão de relatórios técnicos parciais e finais, onde estarão discriminadas
todas as ocorrências relativas aos serviços, bem como a análise dos resultados obtidos.

A figura 2.1-2 evidencia os procedimentos e atividades referentes ao controle tecnológico de solos
em campo e laboratório fiscalizados e acompanhados pela equipe do ITEP-OS alocada na construção
da barragem de Gatos.
Figura 2.1-2 – Procedimentos e atividades realizas pela equipe do ITEP-OS na construção da
barragem Gatos referente a solos (A, B, C, D, E, F)

A
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B

C

D

E

F

Fonte: DEC / ITEP-OS, 2014.

A figura 2.1-3 mostra a evolução da construção da barragem Gatos nesse período.

Relatório Anual de Execução de Atividades 2014 – CG SEINFRA/ITEP-OS

2.1-5

Figura 2.1-3 – Evolução da construção da barragem Gatos (A, B, C)

A

B

C
Fonte: DEC / ITEP-OS, 2014.

Um importante fato ocorrido na Barragem Gatos foi a paralisação parcial da obra e das ações de
controle tecnológico a partir de 13/10/20014. A figura 2.1-4 mostra o comunicado de suspensão
formalizado pela SEINFRA.
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Figura 2.1-4 – Comunicado de Suspensão da Execução do Controle Tecnológico

Fonte: DEC / ITEP-OS, 2014.
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Atividades desenvolvidas na Barragem Panelas II:
Concreto




Recepção de caminhões-betoneira;
Verificação dos processos de produção e transporte / lançamento / adensamento e cura do
concreto;
Conferência da qualidade da matéria-prima do concreto através de ensaios de caracterização
dos mesmos (Quadro 2.1-4):
Quadro 2.1-4 - Ensaios de caracterização dos materiais constituintes do concreto
Ensaios
Granulometria
Massa especifica
Massa unitária
Teor de material pulverulento
Impurezas orgânica
Absorção
Teor de argila e materiais friáveis



Material
Agregado graúdo e miúdo
Agregado graúdo e miúdo
Agregado graúdo e miúdo
Agregado graúdo e miúdo
Agregado miúdo
Agregado graúdo e miúdo
Agregado graúdo e miúdo

Execução dos ensaios de campo e laboratoriais considerados rotineiros (Quadro 2.1-5);
Quadro 2.1-5 – Ensaios rotineiros em campo do concreto
Ensaios
Compressão simples
Consistência (slump test)
Densidade (in situ)
Grau de compactação
Permeabilidade
VeBe modificado




Material
CCR e CCV
CCV
CCR
CCR
CCR
CCR

Supervisão dos serviços através de visitas técnicas aos locais das obras, em função das fases e
ritmo de andamento dos trabalhos, e;
Elaboração e emissão de relatórios técnicos parciais e finais, onde estarão discriminadas
todas as ocorrências relativas aos serviços, bem como a análise dos resultados obtidos.
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A figura 2.1-5 evidencia os procedimentos e atividades referentes ao controle tecnológico em campo
e laboratório fiscalizados e acompanhados pela equipe do ITEP-OS alocada na construção da
barragem Panelas II.
Figura 2.1-5 – Procedimentos e atividades realizas pela equipe do ITEP-OS na construção da
barragem Panelas II (A, B, C, D)

A

B

C

D

Fonte: DEC / ITEP-OS, 2014.
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A figura 2.1-6 mostra a evolução da construção da barragem Panelas II nesse período.
Figura 2.1-6 – Evolução da construção da barragem Panelas II (A, B, C)

A

B

C

Fonte: DEC / ITEP-OS, 2014.

Relatório Anual de Execução de Atividades 2014 – CG SEINFRA/ITEP-OS

2.1-10

Um importante fato ocorrido na Barragem Panelas II foi a paralisação parcial da obra e das ações de
controle tecnológico a partir de 13/10/20014. A figura 2.1-7 mostra o comunicado de suspensão
formalizado pela SEINFRA.
Figura 2.1-7 – Comunicado de Suspensão da Execução do Controle Tecnológico

Fonte: DEC / ITEP-OS, 2014.
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Na Barragem Barra de Guabiraba:
Concreto




Recepção de caminhões-betoneira;
Verificação dos processos de produção e transporte (concreto produzido na obra) /
lançamento / adensamento e cura do concreto;
Conferência da qualidade matéria-prima do concreto através de ensaios de caracterização
dos mesmos (Quadro 2.1-6);
Quadro 2.1-6 - Ensaios de caracterização dos materiais constituintes do concreto
Ensaios
Granulometria
Massa especifica
Massa unitária
Teor de material pulverulento
Impurezas orgânica
Absorção
Teor de argila e materiais friáveis



Material
Agregado graúdo e miúdo
Agregado graúdo e miúdo
Agregado graúdo e miúdo
Agregado graúdo e miúdo
Agregado miúdo
Agregado graúdo e miúdo
Agregado graúdo e miúdo

Execução dos ensaios de campo e laboratoriais considerados rotineiros (Quadro 2.1-7);
Quadro 2.1-7 – Ensaios rotineiros em campo do concreto
Ensaios
Compressão simples
Consistência (slump test)
Densidade (in situ)
Grau de compactação
Permeabilidade
VeBe modificado




Material
CCR e CCV
CCV
CCR
CCR
CCR
CCR

Supervisão dos serviços através de visitas técnicas aos locais das obras, em função das fases e
ritmo de andamento dos trabalhos, e;
Elaboração e emissão de relatórios técnicos parciais e finais, onde estarão discriminadas
todas as ocorrências relativas aos serviços, bem como a análise dos resultados obtidos.
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A figura 2.1-8 evidencia os procedimentos e atividades referentes ao controle tecnológico de
concreto em campo e laboratório fiscalizados e acompanhados pela equipe do ITEP-OS alocada na
construção da barragem Barra de Guabiraba.
Figura 2.1-8 – Trabalhos Executados na Barragem Barra de Guabiraba (A, B, C, D)

A

C

B

D

Fonte: DEC / ITEP-OS, 2014.
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A figura 2.1-9 mostra a evolução da construção da barragem Barra de Guabiraba nesse período.
Figura 2.1-9 – Evolução da construção da barragem Barra de Guabiraba (A, B)

B

A

Fonte: DEC / ITEP-OS, 2014

Barragem Igarapeba:
Concreto




Recepção de caminhões-betoneira;
Verificação dos processos de produção e transporte (concreto produzido na obra) /
lançamento / adensamento e cura do concreto;
Conferência da qualidade matéria-prima do concreto através de ensaios de caracterização
dos mesmos (Quadro 2.1-8);
Quadro 2.1-8 - Ensaios de caracterização dos materiais constituintes do concreto
Ensaios
Granulometria
Massa especifica
Massa unitária
Teor de material pulverulento
Impurezas orgânica
Absorção
Teor de argila e materiais friáveis

Material
Agregado graúdo e miúdo
Agregado graúdo e miúdo
Agregado graúdo e miúdo
Agregado graúdo e miúdo
Agregado miúdo
Agregado graúdo e miúdo
Agregado graúdo e miúdo
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Execução dos ensaios de campo e laboratoriais considerados rotineiros (Quadro 2.1-9);
Quadro 2.1-9 – Ensaios rotineiros em campo do concreto
Ensaios
Compressão simples
Consistência (slump test)
Densidade (in situ)
Grau de compactação
Permeabilidade
VeBe modificado



Material
CCR e CCV
CCV
CCR
CCR
CCR
CCR

Supervisão dos serviços através de visitas técnicas aos locais das obras, em função das fases e
ritmo de andamento dos trabalhos.

A figura 2.1-10 evidencia os procedimentos e atividades referentes ao controle tecnológico de
concreto em campo e laboratório fiscalizados e acompanhados pela equipe do ITEP-OS alocada na
construção da barragem Igarapeba.
Figura 2.1-10 – Trabalhos Executados na Barragem Igarapeba (A, B, C, D)

A

B
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C

D

Fonte: DEC / ITEP-OS, 2014.

Solos









Análise granulométrica (peneiramento e sedimentação) do solo (NBR 7181);
Densidade real dos grãos (NBR 6508);
Limite de liquidez e plasticidade (NBR 6459/7180);
Ensaio de compactação (densidade máxima e umidade ótima) (NBR 7182);
Ensaio de permeabilidade dos solos (NBR 14545);
Determinação da umidade de solos (Speedy);
Verificação da densidade “in situ” através do frasco de areia (NBR 7185);
Elaboração e emissão de relatórios técnicos parciais e finais, onde estarão discriminadas
todas as ocorrências relativas aos serviços, bem como a análise dos resultados obtidos.

A figura 2.1-11 evidencia os procedimentos e atividades referentes ao controle tecnológico de solos
em campo e laboratório fiscalizados e acompanhados pela equipe do ITEP-OS alocado na construção
da barragem Igarapeba.
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Figura 2.1-11 – Trabalhos Executados na Barragem Igarapeba (A, B)

A

B

Fonte: DEC / ITEP-OS, 2014.

A figura 2.1-12 mostra a evolução da construção da barragem de Igarapeba nesse período.
Figura 2.1-12 – Evolução da construção da barragem Igarapeba (A, B)

A

B

Fonte: DEC / ITEP-OS, 2014
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Para a Barragem Serro Azul, tem-se:
Concreto







Recepção de caminhões-betoneira;
Verificação dos processos de produção e transporte (concreto produzido na obra) /
lançamento / adensamento e cura do concreto;
Conferência da qualidade matéria-prima do concreto através de ensaios de caracterização
dos mesmos;
Execução dos ensaios de campo e laboratoriais considerados rotineiros;
Supervisão dos serviços através de visitas técnicas aos locais das obras, em função das fases e
ritmo de andamento dos trabalhos, e;
Elaboração e emissão de relatórios técnicos parciais e finais, onde estarão discriminadas
todas as ocorrências relativas aos serviços, bem como a análise dos resultados obtidos.

A figura 2.1-13 evidencia os procedimentos e atividades referentes ao controle tecnológico de
concreto em campo e laboratório fiscalizados e acompanhados pela equipe do ITEP alocada na
construção da barragem Serro Azul.
Figura 2.1-13 – Trabalhos Executados na Barragem Barra de Serro Azul (A, B, C, D)

A
Fonte: DEC / ITEP-OS, 2014
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B

C

D

Fonte: DEC / ITEP-OS, 2014.

Solos










Análise granulométrica (peneiramento e sedimentação) do solo (NBR 7181);
Densidade real dos grãos (NBR 6508);
Limite de liquidez e plasticidade (NBR 6459/7180);
Ensaio de compactação (densidade máxima e umidade ótima) (NBR 7182);
Ensaio de permeabilidade dos solos (NBR 14545);
Determinação da umidade de solos (Speedy);
Verificação da densidade “in situ” através do frasco de areia (NBR 7185);
Supervisão dos serviços através de visitas técnicas aos locais das obras, em função das fases e
ritmo de andamento dos trabalhos, e;
Elaboração e emissão de relatórios técnicos parciais e finais, onde estarão discriminadas
todas as ocorrências relativas aos serviços, bem como a análise dos resultados obtidos.

A figura 2.1-14 evidencia os procedimentos e atividades referentes ao controle tecnológico de solos
em campo e laboratório fiscalizados e acompanhados por a equipe do ITEP alocado na construção da
barragem de Serro Azul.
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Figura 2.1-14 – Trabalhos Executados na Barragem Barra de Serro Azul (A, B, C)

A

B

C
Fonte: DEC / ITEP-OS, 2014.

A figura 2.1-15 mostra a evolução da construção da barragem de Serro Azul nesse período.
Figura 2.1-15 – Evolução da construção da barragem de Serro Azul (A, B)

A
Fonte: DEC / ITEP-OS, 2014.
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B

Barragem Brejão:
A Barragem Brejão teve suas obras interrompidas por necessidade de realização de aditivo físicofinanceiro. Nesse sentido, as atividades pré-definidas para esta Barragem foram suspensas. É
importante lembrar que em casos como o da Barragem Brejão, o escore que avalia o desempenho do
ITEP-OS é obtido automaticamente, uma vez que o motivo da não realização da ação não está
diretamente ligada ao próprio ITEP-OS.
Anexos
Para auxiliar o entendimento das atividades desenvolvidas por esta meta, assim como para se
observar a produção técnica, tem-se anexado a este relatório (em formatos físico e digital) os
seguintes documentos:


Relatórios Técnicos de Controle Tecnológico para as Barragens Gatos, Panelas II, Serro Azul,
Barra de Guabirara e Igarapeba (Periodicidade Mensal).

C. ATIVIDADES ADICIONAIS DESENVOLVIDAS NA META 11
Barragem Gatos


Aferição de usinas de concreto;



Estudo de possíveis locais de empréstimos (jazidas) de solos para a composição das
ombreiras e ensecadeira.



Acompanhamento e fiscalização das operações de limpeza e liberação de ferragem e forma;



Realização de ensaios não rotineiros de materiais para contra prova quando necessário no
laboratório do ITEP-OS em recife;

Barragem Panelas II


Acompanhamento e fiscalização das operações de limpeza e liberação de ferragem e forma;



Realização de ensaios não rotineiros de materiais para contra prova quando necessário no
laboratório do ITEP-OS em recife;




Acompanhamento da aferição das usinas de CCR e CCV e operação das mesmas;
Estudo de possíveis locais de empréstimos (jazidas) de solos para a composição das
ombreiras.
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Barragem Barra de Guabiraba


Análise do estudo prévio de jazidas para verificação das características dos materiais
constituintes do concreto a ser utilizado na barragem, que atenda às especificações técnicas
da obra;



Acompanhamento e fiscalização das operações de limpeza e liberação da fundação;



Realização de ensaios não rotineiros de materiais para contra prova quando necessário;



Acompanhamento dos estudos experimentais para a definição dos traços das diferentes
classes do concreto;
Acompanhamento da aferição das usinas de CCR e CCV e operação das mesmas.



Barragem Igarapeba


Análise do estudo prévio de jazidas para verificação das características dos materiais
constituintes do concreto a ser utilizado na barragem, que atenda às especificações técnicas
da obra;



Acompanhamento e fiscalização das operações de limpeza e liberação da fundação;



Realização de ensaios não rotineiros de materiais para contra prova quando necessário;



Acompanhamento dos estudos experimentais para a definição dos traços das diferentes
classes do concreto.

Barragem Serro Azul


Análise do estudo prévio de jazidas para verificação das características dos materiais
constituintes do concreto a ser utilizado na barragem, que atenda às especificações técnicas
da obra;



Acompanhamento e fiscalização das operações de limpeza e liberação de ferragem, inserts e
forma;




Realização de ensaios não rotineiros de materiais para contra prova quando necessário;
Determinação da massa específica aparente “in situ”, com emprego do cilindro de cravação–
NBR 9813;
Preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização – NBR 6457;
Grãos do solo que passam na peneira de 4,8mm (determinação da massa específica) – NBR
6508;
Abertura de poço e trincheira de inspeção de solo, com retirada de amostras indeformadas –
NBR 9604;
Solo - Controle de compactação pelo método de Hilf - Metodo de ensaio - NBR 12102:1991.
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D. EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA COM A META 11
Quadro 2.1-10 – Equipe Técnica Envolvida com a Meta 11
Nome
Rafael Falcão Barros
Leila Gomes
Amaro Fernando Campelo da Silva
Renne Costa de Morais
Flavio Barbosa
Ezequiel Ferreira de Melo
Leonardo de Mello Fernandes
Clayton Silva dos Santos
Cicero Gomes da Silva
Elvis Cavalcanti Feliciano
Diogo Gervazio Melo
Jeremias Feliciano José
Edmilson Cardoso dos Santos
Sidney José da Silva Pereira
Willames Pereira de Lima
Nicássio Oliveira
Luiz Paulo
Fernando Batista Barbosa

Formação
Engenheiro Civil
Engenheira Civil
Engenheiro Civil
Tec. de Edificações e Laboratorista
Tec. de Edificações e Laboratorista
Tec. de Edificações e Laboratorista
Tec. de Edificações e Laboratorista
Tec. de Edificações e Laboratorista
Tec. de Edificações e Laboratorista
Tec. de Edificações e Laboratorista
Tec. de Edificações e Laboratorista
Tec. de Edificações e Laboratorista
Tec. de Edificações e Laboratorista
Tec. de Edificações e Laboratorista
Tec. de Edificações e Laboratorista
Tec. de Edificações e Laboratorista
Tec. de Edificações e Laboratorista
Tec. de Edificações e Laboratorista

Relatório Anual de Execução de Atividades 2014 – CG SEINFRA/ITEP-OS

2.1-23

E. RESULTADOS ALCANÇADOS NA META 11
Quadro 2.1-11 – Atividades Desenvolvidas na Meta 11
Indicador

ATIVIDADES
CONTRATADAS

Controle Tecnológico Realizado

Valor
A. [ 0 ; 1 ] Gatos
B. [ 0 ; 1 ] Panelas
C. [ 0 ; 3,5 ] Serro Azul
D. [ 0 ; 2 ] Igarapeba
E. [ 0 ; 1,5 ] Guabiraba
F. [ 0 ; 1 ] Brejão
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Pontuação
Obtida
1
1
3,5
2
1,5
1

2.2 META 12 – LICENCIAMENTO AMBIENTAL
A. DESCRIÇÃO DA META 12
Obter Licença Ambiental Prévia, realizar Audiência Pública, elaborar Planos de Controle Ambiental e,
inclusive, procedimentos para a Autorização de Supressão Vegetal.
INDICADOR


Descrição: Documentos Protocolados



Valor:
A. EIA (Estudos de Impacto Ambiental)
1. Barragem Venturosa  [ 0 ; 2,5 ]
2. Barragem São Bento do Una  [ 0 ; 1,5 ]
3. Barragens da Bacia do Ipanema  [ 0 ; 2 ]
B. PCA (Planos de Controle Ambiental)
1. Barragem Venturosa  [ 0 ; 0,5 ]
2. Barragem São Bento do Una  [ 0 ; 0,5 ]
3. Barragens da Bacia do Ipanema  [ 0 ; 1 ]
C. ASV (Autorização de Supressão Florestal)
1. Barragem Venturosa  [ 0 ; 0,5 ]
2. Barragem São Bento do Una  [ 0 ; 0,5 ]
3. Barragens da Bacia do Ipanema  [ 0 ; 1 ]

B. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ATENDIMENTO A META 12
Licenciamento Ambiental é um procedimento pelo qual o órgão ambiental competente permite
a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadores de
recursos ambientais, e que possam ser consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou
daquelas que, sob qualquer forma, possam causas degradação ambiental. Com este instrumento
busca-se garantir que as medidas preventivas e de controle adotadas nos empreendimentos sejam
compatíveis com o desenvolvimento sustentável.
Licença ambiental é o ato administrativo pelo quel o órgão ambiental competente, estabelece
condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo
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empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar um
empreendimento ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação
ambiental.
Audiência Pública
A audiência pública é o canal de participação direta do povo nos planos administrativos e
legislativos, em todos os níveis governamentais, abertos aos cidadãos individualmente
considerados ou organizados em associações, pelos quais se exercem os direitos de informação
e de manifestação de tendências, de preferências e de opções populares, a respeito de assuntos
determinados, com vistas a informar e a orientar os órgãos públicos na tomada de decisões políticas
e administrativas, vinculadas ou não aos seus resultados, nos termos de norma disciplinadora.
A participação popular na proteção ao meio ambiente, o Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), em 1986, no uso de sua função normativa, editou a Resolução n. 001, que no
art. 11, §2º que trata sobre o assunto.
O acompanhamento de todas as atividades necessárias para a realização das Audiências Públicas
cabe a CPRH e seguem o padrão proposto pela Instrução Normativa nº 01/2008.
Realização da Audiência Pública da Barragem de São Bento do Una
Articulação com a CPRH para planejamento das ações da audiência pública
Para que houvesse um bom planejamento e desenvolvimento das atividades das audiências públicas
da Barragem São Bento do Una, foi articulado junto ao CPRH e a equipe do ITEP para fazer o
planejamento e consolidar os calendários das atividades da audiência.
Identificação e definição do local para realização da audiência pública da Barragem São Bento do
Una
Foi identificado e sugerido pela técnica do ITEP, o local para a realização da audiência pública da
Barragem São Bento do Una. Vale ressaltar que a atribuição do ITEP se restringiu a indicar os
possíveis locais para a realização do evento, mas o poder de decisão e definição dos locais das
audiências públicas sempre foi uma prerrogativa do Órgão Licenciador (CPRH).
O local definido para efeito de realização da Audiência Pública da Barragem São Bento do Una foi
Quadra Poliesportiva Prefeito José Alfredo Cinta, na Escola Cônego João Rodrigues, à Rua Ciro Mota,
s/n°, localizada no município de São Bento do Una/PE. (Figura 2.2-1).
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Figura 2.2-1 – Local de Realização da Audiência Pública da Barragem São Bento do Una – Quadra
Poliesportiva Prefeito José Alfredo Cinta, na Escola Cônego João Rodrigues (A, B e C).

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
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Figura 2.2-2 – Registro da área de apoio, conforme recomendação do CPRH no local da audiência
(A, B e C).

Fonte: DEC / ITEP, 2014.

Elaboração e aprovação do material gráfico utilizado na audiência pública da Barragem São Bento
do Una
Todo material gráfico necessário para a realização da audiência pública foi produzido pela equipe do
ITEP. Após a arte finalizada, o material foi submetido à CPRH para apreciação e sugestões.
Foram produzidos cartazes, convites, pastas, folders da dinâmica da audiência, folders da defesa do
meio ambiente e formulários de formação de perguntas os quais eram distribuídos para todos os
participantes da audiências pública. Com o objetivo de fazer a divulgação do evento nos municípios
também foi produzido material dos tipos: backdrop, cartaz do púlpito e faixa de fundo de palco. As
figuras 2.2-3 à 2.2-11 evidenciam os materiais produzidos.
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Figura 2.2-3 – Material Gráfico produzido para a realização da Audiência Pública em São Bento do
Una.

Fonte: DEC / ITEP, 2014.

Figura 2.2-4 – Faixa para o Local da Audiência Pública em São Bento do Una

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
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Figura 2.2-5 – Faixa no Local da Audiência Pública em São Bento do Una

Fonte: DEC / ITEP, 2014.

Figura 2.2-6 – Folder da Dinâmica da Audiência Pública – Barragem São Bento do Una

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
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Figura 2.2-7 – Folder de Defesa do Empreendimento – Barragem São Bento do Una

Fonte: DEC / ITEP, 2014.

Figura 2.2-8 – Formulário de perguntas – Barragem São Bento do Una

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
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Figura 2.2-9 – Pasta da Audiência Pública – Barragem São Bento do Una

Fonte: DEC / ITEP, 2014.

Figura 2.2-10 – Faixa do fundo do palco da Audiência Pública – Barragem São Bento do Una

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
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Figura 2.2-11 – Convite da Audiência Pública – Barragem São Bento do Una

Fonte: DEC / ITEP, 2014.

Os quantitativos de material gráfico produzido para a Audiência Pública da Barragem São Bento do
Una podem ser visualizados no quadro 2.2-1.
Quadro 2.2-1 – Quantitativo de Material Gráfico para a Audiência Pública da Barragem São Bento do
Una
Quantitativo de Peças de Comunicação Social Produzidas para Realização da
Audiência Pública da Barragem Brejão
CONVITES – Papel branco 250g. Tamanho A5. 15x21cm.
CARTAZES – Papel couché branco 150g. Tamanho A3.
PASTAS DO EVENTO COM BOLSOS – Papel couché fosco 300g. Tamanho A4.
FOLDER DINÂMICA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA – Papel branco 180g. Tamanho 25x42cm.
FOLDER DEFESA DO MEIO AMBIENTE – Papel branco 170g. Tamanho 21x42cm.
FORMULÁRIO PARA PERGUNTAS - papel off-set 90g – 1x0 cor – Tamnho A5.
BACKDROP (Faixa de fundo de palco) - 4m x 8 m
FAIXA DE QUADRA - 1,5m x 10 m
CARTAZ PARA O PÚLPITO - 30 cm x 60 cm

350 Unidades
150 Unidades
310 Unidades
310 Unidades
350 Unidades
620 Unidades
01 unidade
01 unidade
01 unidade
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Contratação de empresa especializada na logística de eventos
Para a realização da Audiência Pública foi sugerido pelo CPRH uma empresa com know how em
produção de eventos de grande porte e com capacidade técnica comprovada – AVIP Multimídia.
Realização da Audiência Pública da Barragem São Bento do Una
A Audiência Pública foi realizada no dia 24 de Novembro de 2014, às 09:30h, na Quadra Poliesportiva
Prefeito José Alfredo Cinta, na Escola Cônego João Rodrigues, à Rua Ciro Mota, s/n°, localizada no
município de São Bento do Una/PE. A audiência contou com a participação de 570 (quinhentos e
setenta) pessoas inscritas, que assinaram a ata de presença, a figura 2.2-12 ilustra uma das atas
assinadas pelos presentes. E 640 (Seiscentos e quarenta) participantes. Presentes na Audiência
Pública destacaram-se a presença do Dr. José Almir Cirilo – Secretário Executivo de Coordenação
Geral da Secretaria de Infraestrutura; Dr. Nelson Maricevich – Diretor de Gestão Territorial e
Recursos Hídricos – CPRH; Sr. Paulo Alves – Coordenador Técnico de Estudos Ambientais – ITEP; Dr.
Ivan Dornelas Falcone Melo – Diretor Executivo e Comercial – ITEP/OS, representantes do Ministério
Público e Prefeitura de São Bento do Una, além de representantes da CPRH e convidados em geral.

Figura 2.2-12 –Ata assinada pelo público presente à Audiência Pública da Barragem São Bento do
Una.

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
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As figuras 2.2-13 e 2.2-14 trazem a convocação da audiência pública vinculado a um jornal de grande
circulação e o edital de convocação da audiência pública no diário oficial, respectivamente.
Figura 2.2-13 – Convocação da Audiência Pública da Barragem São Bento do Una

Fonte: Folha de Pernambuco, Caderno Cotidiano – Página 3 em 07/11/2014

Figura 2.2-14 –Edital de Convocação da Audiência Pública no Diário Oficial

Fonte: Publicação no Diário Oficial do Estado de Pernambuco – Poder Executivo – Pagina 14 em 23/11/2014
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As figuras 2.2-15 a 2.2-19 demonstram a dinâmica da Audiência Pública da Barragem São Bento do
Una.
Figura 2.2-15 – Panorâmica do Auditório e da Estrutura Reservada às Autoridades (A, B e C).

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
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Figura 2.2-16 – Composição da Mesa e Perguntas Presenciais (A, B e C).

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
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Figura 2.2-17 – Recepção da População Local (A, B, C e D).

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
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Figura 2.2-18 – Apresentação do EIA/RIMA pelo ITEP (A,B e C).

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
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Figura 2.2-19 –Distribuição de Lanches (A,B, C e D).

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
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Obtenção da Licença Prévia (LP)
A Licença prévia é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou da
atividade aprovando sua concepção e localização, atestando sua viabilidade ambiental e
estabelecendo os requisitos básicos e as condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua
implementação, observadas as diretrizes do planejamento e do zoneamento ambiental, bem como a
legislação pertinente. O prazo de validade da Licença Prévia não poderá ser superior a 05
(cinco) anos, consoante o disposto no art. 13, da Lei Estadual nº 14.249/2010, e deverá levar em
consideração o cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao
empreendimento ou à atividade.

Figura 2.2-20 – Licença Prévia – Protocolo no CPRH N° 005178/2014
Implantação do Loteamento Hermílio Borba Filho.

Fonte: CPRH, 2014.
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Obtenção da Licença de Instalação (LI)

A licença de instalação autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as
especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de
controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante. O prazo
dessa licença não poderá ser superior a 6 anos.
Figura 2.2-21 – Licença de Instalação – Protocolo no CPRH N° 001610/2013
Implantação e pavimentação da Variante da Rodovia PE-103.

Fonte: CPRH, 2014.
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Figura 2.2-22 – Licença de Instalação – Protocolo no CPRH N° 012001/2014
Construção da Barragem Barra de Guabiraba.

Fonte: CPRH, 2014.
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Figura 2.2-23 – Licença de Instalação – Protocolo no CPRH N° 03144/2014
Construção da Barragem Serro Azul.

Fonte: CPRH, 2014.
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Barragens da Bacia Hidrográfica do Rio Ipanema (Ipanema II e Itaíba)
Para as Barragens da Bacia do Ipanema, o indicador foi considerado como [realizado], uma vez que já
foram realizadas vistorias e trabalhos de campo preliminares, assim como a obtenção do Termo de
Referência para elaboração dos Estudos Ambientais (Figura 2.2-24 e Figura 2.2-25). A partir de
considerações por parte da SEINFRA, a continuidade dos trabalhos para estas barragens dar-se-á no
ano de 2015.
Figura 2.2-24 – Termo de Referência para Elaboração do EIA/RIMA da Barragem Ipanema II

Fonte: CPRH, 2014.
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Figura 2.2-25 – Termo de Referência para Elaboração do EIA/RIMA da Barragem Ipanema II

Fonte: CPRH, 2014.

Anexos
Para auxiliar o entendimento das atividades desenvolvidas por esta meta, assim como para se
observar a produção técnica, tem-se anexado a este relatório (em formatos físico e digital) os
seguintes documentos:


Listas de presença da Audiência Pública de São Bento Do Una;



Lista de entrega dos Convites para Audiência Pública Barragem São Bento do Una;



Licença Prévia – Protocolo no CPRH N° 005178/2014 - Implantação do Loteamento Hermílio
Borba Filho. Projeto de Reposição Florestal Barra de Guabiraba;



Licença de Instalação – Protocolo no CPRH N° 001610/2013 - Implantação e pavimentação da
Variante da Rodovia PE-103;



Licença de Instalação – Protocolo no CPRH N° 012001/2014 - Construção da Barragem Barra
de Guabiraba;
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Licença de Instalação – Protocolo no CPRH N° 03144/2014 - Construção da Barragem Serro
Azul.

C. ATIVIDADES ADICIONAIS DESENVOLVIDAS NA META 12
Autorização de Supressão Vegetal – ASV
Qualquer atividade que envolva a supressão de vegetação nativa depende de autorização, seja qual
for o tipo da vegetação e o estágio de desenvolvimento. O diploma legal que estabelece tal obrigação
é o Código Florestal (Lei Federal 4.771/65). Em seu art. 1º ele declara que todas as árvores nativas
são de interesse público, ou seja, de todos nós, motivo pelo qual a supressão está condicionada a
autorização.
O processo de solicitação de Autorização de Supressão Vegetal requer que sejam enviados vários
documentos como: inventário florestal, projeto e reposição e compensação ambiental, minuta de lei
autorizativa, Lista de espécies vegetais exóticas a serem suprimidas na área do empreendimento,
entre outros.
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Figura 2.2-24 – Autorização de Supressão de Vegetação ou Intervenção na Área de Preservação
Permanente (APP) – Protocolo no CPRH N° 014357/2013
Barragem Gatos.

Fonte: CPRH, 2014.
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Figura 2.2-25 – Autorização de Supressão de Vegetação para Licenciamento Florestal de Obras –
Protocolo no CPRH N° 000581/2014 - Barragem Gatos.

Fonte: CPRH, 2014.

Relatório Anual de Execução de Atividades 2014 – CG SEINFRA/ITEP-OS

2.2-25

Figura 2.2-26 – Autorização de Supressão de Vegetação para Licenciamento Florestal de Obras –
Protocolo no CPRH N° 014355/2014 - Barragem Panelas II.

Fonte: CPRH, 2014.
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Figura 2.2-27 – Autorização de Supressão de Vegetação para Licenciamento Florestal de Obras –
Protocolo no CPRH N° 000580/2014 - Barragem Panelas II.

Fonte: CPRH, 2014.

Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Fauna Silvestre
A obtenção dessa autorização viabiliza a execução dos inventários de fauna para os grupos de
Mastozoologia, Herpetologia, Ornitologia e Ictiologia nas áreas de influências dos empreendimentos
para compor os Diagnósticos do Estudos de Impactos Ambientais bem como os Relatórios de
Impactos Ambientais. Tendo que se respeitar todos os aspectos dispostos pela Instrução Normativa
n° 146 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA), 11 de janeiro
de 2007, a qual estabelece critérios e padroniza os procedimentos relativos à fauna (levantamento,
monitoramento, salvamento, resgate e destinação) em atividades que geram impactos ambientais.
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Figura 2.2-28 – Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Fauna Silvestre
Protocolo no CPRH N° 013221/2013.

Fonte: CPRH, 2014.
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Figura 2.2-29 – Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Fauna Silvestre
Barragem da Bacia Hidrográfica do Rio Ipanema
Protocolo no CPRH N° 001649/2014.

Fonte: CPRH, 2014.
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Outorga
Figura 2.2-30 – Termo de Outorga n° 213 – p/14 – Poço tubular Raso – Centro de Triagem e
Atendimento à Fauna (CTAF-Palmares)

Fonte: CPRH, 2014.
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D. EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA COM A META 12
Quadro 2.2-2 – Equipe Técnica Envolvida com a Meta 12
Nome
Alane da Silva Melo Araújo
Ana Mônica Correia
André Luís Silva Feitosa
Anthony Epifânio Alves
Antônio Paulo da Silva Junior
Ariane Silva Cardoso
Aramis Leite Lima
Aramis Macêdo Leite Júnior
Aroldo Vieira de Melo
Bruno Varela Buarque
Cândida Maria Jucá Gonçalves
Daniel Quintino Silva
Diego Quintino Silva
Dyêgo Lins da Silva
Éden Cavalcanti de Albuquerque Júnior
Edson Silva Barbosa Leal
Elisangela Patrícia da Silva
Elizabeth Amaral Pastich Gonçalves
Ericarlos Neiva Lima
Fabiana Dantas de Medeiros
Fabíola de Souza Gomes
Felipe José Alves de Albuquerque
Flávio Porfírio Alves
Francisco Flávio Melo de Sousa
Gabriel Lyra Mendes Vieira Mota
George Félix Cabral de Souza
Hélida Karla Philippini da Silva
Igor Tadzio Azevedo Matias
Ismael Machado de Melo Silva
José Acioli Bezerra de Menezes Filho
Katarina Romênia Pinheiro Nascimento
Kilma Correia da Silveira
Kléber Costa Lima
Leandro Gustavo de Lima Durval
Leonardo Rafael Chaves Coelho Xavier
Luciana Pontes da Silva Araújo
Márcia Andrea Coelho da Mata Barbosa
Marcondes Albuquerque de Oliveira
Marcos Antônio G. Matos de Albuquerque
Maria das Neves Gregório

Formação
Bióloga
Geógrafa
Pedagogo
Biólogo
Biólogo
Bióloga
Engenheiro Cartógrafo
Historiador
Engenheiro Civil
Geólogo
Assistente Social
Tecnólogo em Geoprocessamento
Tecnólogo em Geoprocessamento
Arquiteto e Urbanista
Engenheiro Químico
Biólogo
Técnica Ambiental
Bióloga
Engenheiro de Pesca
Socióloga
Engenheira Civil
Geógrafo
Engenheiro Cartógrafo
Engenheiro Agrônomo
Engenheiro Ambiental
Historiador
Química
Biólogo
Auxiliar Técnico
Geólogo
Bióloga
Geógrafa
Engenheiro Florestal
Geólogo
Biólogo
Bióloga
Socióloga
Biólogo
Arqueólogo
Geógrafa
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Maria Eleônora da Gama Guerra Curado
Marlúcia Rodrigues
Michel Saturnino Barboza
Mônica Luize Sarabia
Paulo Alves Silva Filho
Patrícia Silva Basílio
Pedro Jorge Brainer de Carvalho
Pedro Moraes
Pétrius da Silva Belo
Polly Ana Celina Pereira Lima
Rafael dos Santos Dantas
Raomax Charlles Moreira Matias
Rebecca Rolim Milet
Renata Pires de Castro
Rubia Nogueira de Andrade
Silvana de Oliveira
Simone Karine Silva da Paixão
Suzete Correia da Silva
Talden de Queiroz Farias
Tatiana de Oliveira Calado
Thiago César Cavalcante Vasconcelos
Tomas Vitor da Silva Azevedo
Valdir Paulo Ferreira Filho
Vanessa Costa Maranhão
Veleda Christina Lucena de Albuquerque
Wanderson dos Santos Sousa

Historiadora
Pedagoga
Geógrafo
Socióloga
Geógrafo
Bióloga
Biólogo
Engenheiro Ambiental
Historiador
Médica Veterinária
Biólogo
Engenheiro Civil
Engenheira Civil
Bióloga
Arqueóloga
Química
Engenheira Civil
Engenheira Civil
Advogado
Bióloga
Geógrafo
Auxiliar Técnico
Biólogo
Engenheira Cartógrafa
Arqueóloga
Meteorologista
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E. RESULTADOS ALCANÇADOS NA META 12

Quadro 2.2-3 – Atividades Desenvolvidas na Meta 12
ATIVIDADES

ATIVIDADES
CONTRATADAS

Indicador

Documentos Protocolados (EIA/RIMA,
ASV), Audiências Públicas

Valor

Valores Obtidos

A. EIA
1. [ 0 ; 2,5 ] Venturosa*
2. [ 0 ; 1,5 ] S. B. Uma**
3. [ 0 ; 2 ] Ipanema***

2,5
1,5
2

B. PCA
1. [ 0 ; 0,5 ] Venturosa
2. [ 0 ; 0,5 ] S. B. Una
3. [ 0 ; 1 ] Ipanema

0,05
0,05
1

C. ASV
1. [ 0 ; 0,5 ] Venturosa
0,05
2. [ 0 ; 0,5 ] S. B. Una
0,05
3. [ 0 ; 1 ] Ipanema
1
* Para a Barragem Venturosa, o indicador foi considerado como [realizado], em conformidade com os
procedimentos para pontuação previstos pelo Contrato de Gestão. Esta Barragem já possui EIA/RIMA, PCA e
Minuta de Lei Autorizativa elaborados, ficando na dependência de uma definição do ponto de vista jurídico
de seu licenciamento.
** Para a Barragem São Bento do Una, o indicador foi considerado como [realizado], em conformidade com
os procedimentos para pontuação previstos pelo Contrato de Gestão. Esta Barragem já possui EIA/RIMA,
PCA e Minuta de Lei Autorizativa elaborado, incluindo a realização de Audiência Pública em Novembro de
2014.
*** Para as Barragens da Bacia do Ipanema, o indicador foi considerado como [realizado], uma vez que já
foram realizadas vistorias e trabalhos de campo preliminares, assim como a obtenção do Termo de
Referência para elaboração dos Estudos Ambientais. A partir de considerações por parte da SEINFRA, a
continuidade dos trabalhos para estas barragens dar-se-á no ano de 2015.
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2.3 META 13 – EXECUÇÃO DE PCA
A. DESCRIÇÃO DA META 13
Implantar os Planos de Controle Ambiental - PCAs nas obras das barragens integrantes do Sistema de
Controle de Enchentes da Bacia do Rio Una (Barragens Panelas II, Gatos, Serro Azul e Igarapeba), e da
Bacia do Rio Sirinhaém (Barragem Barra de Guabiraba), além da Barragem Brejão, na bacia GI-1,
destinada ao abastecimento da cidade de Brejão.
INDICADOR


Descrição: PCA executados



Valor:
A. Barragem Gatos  [ 0 ; 1 ]
B. Barragem Panelas II  [ 0 ; 1 ]
C. Barragem Serro Azul  [ 0 ; 3 ]
D. Barragem Igarapeba  [ 0 ; 1,5 ]
E. Barragem Barra de Guabiraba  [ 0 ; 1,5 ]
F. Barragem Brejão  [ 0 ; 2 ]

O PCA é um instrumento de avaliação, acompanhamento e monitoramento sistemático dos impactos
nas fases de planejamento, implantação e operação do empreendimento, verificando a evolução dos
impactos previstos, assim como a eficiência das medidas de controle. A elaboração dos mesmos
baseia-se nas informações apresentadas pelos Estudos de Impacto Ambiental - EIA e respectivos
Relatórios de Impacto Ambiental - RIMA, além de apoiar-se em recomendações da Agência Estadual
de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco (CPRH).
Os Planos Ambientais contemplam todos os níveis de organização dos elementos físico-naturais,
bióticos e socioeconômicos, estando os mesmos direcionados a prevenir e/ou mitigar impactos /
problemas relacionados às seguintes dimensões:
1) Organização do Empreendimento: tratam-se aqui os planos, programas e projetos que
ficam sob a responsabilidade da empresa contratada para execução das obras. São temas
de PCA: Planejamento, Segurança e Organização do Empreendimento; Acompanhamento
da Execução de Obras; Segurança no Trabalho, Saúde, entre outros.
2) Meio Físico: tratam-se aqui todas as transformações da paisagem em escala local e
regional, uma vez que uma intervenção que remete a construção de uma barragem pode
desencadear fenômenos como a indução de movimentos de massa, degradação de áreas
de empréstimo, instabilidade dos solos no entorno do reservatório, alteração da qualidade
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do solo, alteração do regime hídrico, além da contaminação e recarga do aquífero fissural.
Os planos, programas e projetos que compõem esta dimensão ficam sob a
responsabilidade da empresa contratada para execução do PCA, sendo nesse caso
específico, a Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco - ITEP-OS.
3) Meio Biótico: são tratadas aqui as transformações que dizem respeito à fragmentação
vegetal e efeito de borda; desequilíbrio na comunidade faunística; alteração da
composição faunística e aumento na interação entre animais silvestres e humanos. Os
planos, programas e projetos que compõem esta dimensão ficam sob a responsabilidade
da empresa contratada para execução do PCA, sendo nesse caso, a Associação Instituto de
Tecnologia de Pernambuco, ITEP-OS.
4) Meio Antrópico: os planos, programas e projetos relacionados a esta dimensão tangem à
uma preocupação com a eliminação de áreas com atividades agropecuárias; diminuição na
oferta de alimentos; dinamização das economias municipais; aumento das receitas
municipais; aumento da demanda por serviços públicos; melhoria da educação ambiental
da população e alteração no valor patrimonial das propriedades do entorno e a jusante da
barragem. A responsabilidade neste caso fica com a empresa contratada para execução do
PCA, sendo nesse caso, a Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco, ITEP-OS.
É importante ressaltar que cada barragem contemplada por esta meta apresenta algumas
características que a torna particular, o que pode representar alterações na quantidade de Planos
Ambientais e / ou Valores, da mesma forma como os aspectos que merecem uma atenção maior
(físico, biótico ou antrópico). A tabela a seguir aponta as principais características de cada barragem:
Quadro 2.3-1 – Principais Características das Barragens Panelas II, Gatos, Serro Azul, Igarapeba, Barra
de Guabiraba e Brejão.
Barragem
Panelas II
Gatos
Serro Azul
Igarapeba
Barra de Guabiraba
Brejão

Principais Características da Área de Construção das Barragens e
Entorno Imediato
Fragmentos de Floresta
Fragmentos de Floresta
Questão Fundiária, Comunidades Tradicionais, Patrimônio Cultural,
Proximidade à áreas de Preservação Ambiental, Ampla presença de Canade-Açúcar.
Ampla presença de atividade pecuária; Presença de uma das ferrovias
mais antigas do Brasil.
Fragmentos de Floresta; Presença de Atividades Agropecuárias.
Questão Climática e Regime Hidrológico relacionados às áreas de
semiárido;

Relatório Anual de Execução de Atividades 2014 – CG SEINFRA/ITEP-OS

2.3-2

B. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ATENDIMENTO A META 13
Meio Físico
O Meio Físico tem como objetivo identificar e monitorar os impactos gerados pela construção e
operação das barragens, relacionados com a qualidade da água, solo, ar, ruído, regime hidrológico,
meteorologia e processos erosivos na área diretamente afetada (ADA), em comunidades
circunvizinhas e no entorno às obras. As atividades desenvolvidas entre Outubro de 2013 a
Dezembro de 2014 destacam-se:
No Programa de Controle de Erosão, de acordo com o observado nos relatórios dos ciclos, um e dois,
da barragem de Barra de Guabiraba, foram analisadas as aberturas das ombreiras, com o
afloramento do lençol freático. Em seguida, em continuidade do programa foi feito uma análise das
caracterizações do Solo da Barragem de Barra de Guabiraba, que se estenderam até os municípios de
Barra de Guabiraba, Bonito e Cortês, para identificação dos solos da área de atividade da barragem.
Caracterização do Relevo e Declividade com a finalidade de desenvolver e elaborar um mapa de
distribuição de cotas do relevo nas áreas estudadas, para aplicação das coordenadas, O mapa de
elevação do relevo sobre as curvas de nível mostram a distribuição das formas do relevo.
A espacialização da distribuição do grau de declividade foi também realizada sobre as mesmas
coordenadas apresentadas no anexo. A visita técnica realizada durante os meses de
setembro/outubro de 2014, registradas através de fotografias, foi observada preservação da
vegetação na parte central do empreendimento, A cobertura vegetal é imprescindível como proteção
do solo contra a erosão, pois suas raízes funcionam como um elemento fixador do solo. As análises e
observações são encontradas em anexo.
A barragem de Gatos foi analisada nos mesmos seguimentos da barragem de Barra de Guabiraba,
com observações na atividade de abertura das duas ombreiras da barragem. Para Caracterização dos
Solos da Barragem Gatos, Teve como estudo do EIA da Barragem Gatos (ITEP, 2011), área objeto do
estudo é formada pela bacia hidrográfica do rio Pirangi, contribuinte do rio Uma, abrangendo
diferentes feições fisiográficas, cuja diversidade resulta na ocorrência de solos com características
distintas conforme a sua posição ao longo da mesma. Em Caracterização do Relevo e da Declividade
da Barragem Gatos, observado a presença de um relvo bastante íngreme ao longo das duas margens,
e utilizadas as curvas de nível para a elaboração do mapa de distribuição de cotas. Levantamentos de
acordo com o anexo. As observações e estudos já citados para as barragens de Barra de Guabiraba e
gatos foram estendidas para as demais, Panelas, Igarapeba e Serro Azul.
Já no Programa Monitoramento Hidrológico, o objetivo principal do presente programa é o registro
permanente das vazões dos rios que a montante e a jusante das futuras Barragens, para avaliação
das alterações do regime hidrológico e subsídio à operação do reservatório. O monitoramento das
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vazões na área de influência do projeto visa garantir os usos da água previstos para as Barragens e
também as vazões necessárias aos usuários de recursos hídricos situados a jusante do
empreendimento. Como objetivos específicos, temos: monitorar as vazões afluentes e defluentes da
barragem; monitorar o volume armazenado na barragem; avaliar a alteração do regime hidrológico
dos Rios nas barragens.
O comportamento da precipitação foi avaliado considerando valores mensais, como pode ser
observado na Figura 8.1.2-1. Em Anexo. O mês mais chuvoso na barragem de Barra de Guabiraba foi
Maio com valor de 292 mm, acompanhado do mês de Junho com 264 mm e Março com 239 mm. Os
meses de Janeiro, Abril e Julho apresentaram os menores valores com 73, 114 e 177 mm
respectivamente. Portanto o total pluviométrico do ano de 2014 até o mês de agosto foi de 1541
mm. Também foram visto pelo programa, o comportamento do nível e da vazão do Rio Sirinhaém.
Nos dias 27 e 28 de Novembro foram instalados dois lances de réguas limnimétricas no rio Sirinhaém,
a montante do empreendimento, Figura 8.1.2.4 em anexo. Para possibilitar o monitoramento do
nível da água do rio nesse trecho. E já foi registrado que o nível da água para este dia estava em
477,569 cm.
O comportamento do nível do Rio Pirangi a jusante da barragem de Igarapeba foi avaliado
considerando valores com periodicidade de quinze minutos totalizando 21888 registros, como pode
ser observado na Figura 8.1.2-1. A partir do mês de Maio são observados os maiores valores de nível,
onde se inicia a estação chuvosa da região, chegando a um pico de 322,30 cm. Durante os quatro
primeiros meses do ano de 2014, estação seca da região, o menor valor alcançado pelo rio foi de
249,80 cm. Também foram visto pelo programa, o comportamento do nível e da vazão do Rio Pirangi
em Anexo.
O comportamento da precipitação do Rio Una foi avaliado considerando valores mensais, como pode
ser observado na Figura 8.1.2-1. O mês mais chuvoso foi Maio com valor de 181 mm, acompanhado
do mês de Fevereiro com 173 mm e Junho com 157 mm. Os meses de Janeiro e Março apresentaram
valores menores do que 100 mm com respectivamente 25,6 e 73 mm. Portanto o total pluviométrico
do ano de 2014 até o mês de agosto foi de 969,6 mm. Também foram visto pelo programa, o
comportamento do nível e da vazão Rio Una como é visto em anexo.
No Programa Qualidade do Ar, que é o programa de monitoramento de emissões de poluentes
atmosféricos e da qualidade do ar abrange vários aspectos naturais, os quais estão inseridos na
análise dos poluentes atmosféricos dos processos da construção das barragens. O estudo inclui a
análise dos níveis de poluição atmosférica para determinar a quantidade de partículas totais em
suspensão.
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O equipamento para monitoramento da qualidade do ar na Barragem Barra de Guabiraba foi
instalado no dia 21 de Maio de 2014 e está localizado na sede da Compesa do município de Barra de
Guabiraba. Foi fabricada, na sede do ITEP, transportada e instalada, no local de monitoramento, uma
mesa de ferro para suportar o equipamento e mantê-lo a uma altura padrão para coleta das
partículas, Figura 8.1.3-2 (a). A instalação elétrica do equipamento foi realizada por eletricistas do
próprio Instituto, como também a amarração do equipamento para evitar danos e roubos, Figura
8.1.3-2 (b). Como se ver em anexo.
O monitoramento da qualidade do ar totalizaram 24 visitas diárias. Nestas foram trocados os filtros
de coleta de particulado e as cartas gráficas. Na Figura 8.1.3-4 (a) e (b) temos os filtros antes e após a
coleta, respectivamente, e observamos as partículas coletadas. O registro de tempo em 24 horas e a
vazão constante pode ser observado no traçado conforme apresentado na Figura 8.1.3-4 (c). Como
se é observado em anexo.
Monitoramento da qualidade do ar para os meses de Agosto a Outubro totalizou 18 visitas diárias,
sendo realizadas nos dias 6, 8, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de Agosto, 10, 11, 24 e 25 de Setembro, e 9, 10,
22, 23, 29 e 30 de Outubro. Nestas foram trocados os filtros de coleta de particulado e as cartas
gráficas. Na Figura 8.1.3-2 (a) e (b) temos os filtros antes e após a coleta, respectivamente, e
observamos as partículas coletadas. O registro de tempo em 24 horas e a vazão constante pode ser
observado no traçado conforme apresentado na Figura 8.1.3-2 (c). Segue em anexo.
O equipamento para monitoramento da qualidade do ar na Barragem de Serro Azul foi instalado no
dia 26 de Fevereiro de 2014 no escritório do canteiro de obras da barragem, no município de
Palmares. Foi fabricada, transportada e instalada, no local de monitoramento, uma mesa de madeira
para suportar o equipamento e mantê-lo a uma altura padrão para coleta das partículas, Figura
8.1.3-2. Segue em anexo.
No Programa Monitoramento do nível de Pressão Sonora, caracterizado como som indesejável, que
pode afetar ou prejudicar a saúde humana. E regulamentado por normas específicas do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
Ministério do Trabalho (MT). A Resolução CONAMA nº 01 de 03/08/90, estabelece padrões a ser
observada quanto à emissão de ruído em relação á saúde humana. A Resolução estabelece que
qualquer nível de ruído superior aquele estabelecido pela norma NBR 10.151 (ABNT) é prejudicial ao
descanso e à saúde humana.
Para o monitoramento no trimestre janeiro a março de 2014, foram analisados e coletados os dados
do nível de pressão sonora (ruído) nos pontos do canteiro de obras elencados abaixo. Como o
povoado está muito distante da barragem de Barra de Guabiraba os níveis de ruído são
insignificantes, por esta razão não foram considerados.
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Para o monitoramento no trimestre de agosto a outubro de 2014, foram analisados e coletados os
dados do nível de pressão sonora (ruído) nos pontos do canteiro de obras elencados abaixo. Como o
povoado está muito distante da barragem os níveis de ruído são insignificantes, por esta razão não
foram considerados. Como é observado em anexo. Na barragem de gatos, Igarapeba, Panelas e Serro
Azul foram instalados, monitorados e levantados às primeiras medições do nível de pressão sonora.
No Programa Monitoramento Meteorológico, este programa visa monitorar, registrar e analisar as
variáveis meteorológicas no município em torno das barragens. Estas variáveis são medidas por
sensores de plataformas automáticas de coleta de dados meteorológica (PCDM), já existentes no
entorno do empreendimento, e transmitidas automaticamente para a central de processamento, via
satélite ou GSM dependendo do local de instalação. Os dados coletados da PCDM alimenta um banco
de dados definido no ITEP/OS. Foram realizadas visitas sistemáticas as estações meteorológicas por
técnicos especializados para constatação da qualidade dos equipamentos, sendo registrado com
fotos da estação antes e depois da visita.
O comportamento da precipitação da Barragem de Barra de Guabiraba foi avaliado considerando
valores mensais, como pode ser observado na Figura 8.1.5-1. O mês mais chuvoso foi Fevereiro com
valor de 204 mm, acompanhado do mês de Maio com 200 mm e Março com 137 mm. Os meses de
Janeiro, Julho e Junho apresentaram os menores valores de 24, 54 e 74 mm respectivamente.
Portanto o total pluviométrico do ano de 2014 até o mês de agosto foi de 877 mm.
O comportamento da temperatura média do ar foi avaliado considerando valores mensais, como
pode ser observado na Figura 8.1.5-2. A média da temperatura do período, Janeiro a Agosto, foi de
24,4°C, com os meses de Abril e Janeiro como os mais quentes, com valores de 25,7 e 25,6 °C,
respectivamente. O mês de Agosto apresentou a menor temperatura média do ano registrada em
22,4°C. As máximas e mínimas temperaturas do ar observadas, foram de 31,2°C em Janeiro e 19,2°C
em Agosto, respectivamente.
O comportamento da umidade relativa do ar foi avaliado considerando valores mensais, como pode
ser observado na Figura 8.1.5-3. A média da umidade relativa do ar no período, Janeiro a Agosto, foi
de 81%, com os meses de Maio e Junho como os mais úmidos, com valores de 84 e 83%,
respectivamente. O mês de Janeiro apresentou valor de 73,9%. Isso mostra que a região estava
encoberta por nuvens na maior parte do tempo.
O comportamento da velocidade do vento foi avaliado considerando valores mensais, como pode ser
observado na Figura 8.1.5-4. A média da velocidade no período, Janeiro a Agosto, foi de 2,0 m/s,
sendo o mês de Fevereiro mais intenso com valor de 2,3 m/s, e o mês Abril o mais fraco com valor de
1,8 m/s. Observamos que em todos os meses a direção do vento está em torno de 180°, ou seja,
vento de Sul. As avaliações continuaram nos meses de Setembro e Novembro de 2014 como pode
ser observado em anexo.
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Nas barragens de Gatos, Igarapeba, panelas e Serro Azul foram avaliados os itens de Comportamento
da Precipitação, temperatura, umidade relativa do Ar e velocidade do vento , para o primeiro
semestre de 2014.
No Programa de Qualidade da Água, a bacia hidrográfica do rio Sirinhaém, local do empreendimento
“Barragem Barra de Guabiraba”, limita-se ao norte com a bacia do rio Ipojuca e o grupo de bacias de
pequenos rios litorâneos, ao sul com a bacia do rio Una e o grupo de bacias de pequenos rios
litorâneos, a leste com o Oceano Atlântico e os grupos de bacias GL3 e GL4, e a oeste com a bacia do
rio Una. O rio Sirinhaém tem sua nascente, no município de Camocim de São Félix. Sua extensão é
de aproximadamente 158 km, com sentido noroeste-sudeste, no qual atravessa as sedes municipais
de Cortês e Gameleira (ITEP, 2011). Conforme apresentado em anexo.
O riacho dos Gatos é afluente do rio Panelas, onde estão sendo construídas as barragens Gatos e
Panelas II, respectivamente. Ambos são afluentes diretos do rio Pirangi, antes de sua confluência
com o rio Una. A sub-bacia do Pirangi integra as conformações de relevo e drenagem fazendo com
que a precipitação que se abate sobre a área da sub-bacia, escoe a partir das maiores elevações do
terreno, vertendo em volumosos fluxos em direção aos vales e suas margens. Esses, por sua vez,
deságuam em córregos, riachos e ribeirões, os quais confluem para o rio principal da sub-bacia, no
caso, o Pirangi. No decorrer do seu curso, o riacho dos Gatos sofre poluição hídrica causada pelo
lançamento de efluentes industriais, domésticos e agro-industriais sem tratamento, o que têm
causado danos irreparáveis aos corpos hídricos à medida que suas águas tornam-se impróprias para
consumo humano, para o setor industrial ou outro uso.
Um dos principais tributários da Bacia Hidrográfica do rio Una é o rio Pirangi, que possui um regime
de escoamento perene, e o padrão de drenagem é o dendrítico. O regime hidrológico do rio poderá
sofrer alterações durante as fases de implantação do canteiro de obras, execução da obra e na fase
de operação do empreendimento. Para a construção da Barragem Igarapeba será necessário desviar
o curso do Rio. Além disso, o rio Pirangi, ao longo de seu curso, recebe diretamente os esgotos
domésticos das sedes municipais das cidades que atravessa, quais sejam: Quipapá, São Benedito do
Sul, Maraial, Jaqueira e Catende. Todos estes aspectos podem impactar a qualidade da água do
referido rio.
A Bacia Hidrográfica do rio Una corresponde à Unidade de Planejamento Hídrico – UP5, de acordo
com o Plano Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco (PERNAMBUCO, 1999). Limita-se ao norte
com as bacias dos rios Ipojuca e Sirinhaém e o grupo de bacias de pequenos rios litorâneos 4 – GL4;
ao sul, com a bacia do rio Mundaú, o Estado de Alagoas, o grupo de bacias de pequenos rios
litorâneos 5 - GL5 e o grupo de bacias de pequenos rios interiores 1 – GI1; a leste, com o Oceano
Atlântico, a bacia do rio Sirinhaém, o GL4 e GL5; e, a oeste, com as bacias dos rios Ipojuca e Ipanema.
Uma pequena parte da bacia do rio Una está inserida no Estado de Alagoas. A área de drenagem da
bacia é de 6.740,3 km² dos quais 6.262,78 km² estão inseridos no Estado de Pernambuco
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(PERNAMBUCO, 2006). O rio Una, onde a barragem de Serro Azul está localizada, é o principal curso
d’água da bacia, tendo sua nascente no município de Capoeiras, e apresentando regime intermitente
até as proximidades da cidade de Altinho, quando se torna perene. Sua extensão é de
aproximadamente 290 km.
O rio Panelas e seu afluente riacho dos Gatos (onde serão construídas as barragens Panelas II e
Gatos, respectivamente) são afluentes diretos do rio Pirangi, antes de sua confluência com o rio Una.
A sub-bacia do Pirangi integra as conformações de relevo e drenagem fazendo com que a
precipitação que se abate sobre a área da sub-bacia, escoe a partir das maiores elevações do
terreno, vertendo em volumosos fluxos em direção aos vales e suas margens. Esses, por sua vez,
deságuam em córregos, riachos e ribeirões, os quais confluem para o rio principal da sub-bacia, no
caso o Pirangi (EIA Barragens Panelas II e Gatos, 2011).
Os itens coletados para o programa de qualidade da água nas barragens de Barra de Guabiraba,
Gatos, Igarapeba, Panelas, e Serro Azul no primeiro semestre de 2014 foram; Temperatura, Potência
hidrogeniônico ( PH ), Cor Verdadeira, Turbidez, Oxigênio Dissolvido, Demanda Química de Oxigênio (
DBO ), Condutividade elétrica e Sólidos totais Dissolvidos ( STD ), Clorofila-a e Fósforo Total,
Coliformes Termotolerantes, Parâmetros Inorgânico, Macroinvertebrados Bentônicos e Macrófitas.
Resultados em anexos.
Meio Socioambiental
Tem como um dos principais objetivos proporcionar interações entre os atores sociais envolvidos no
processo de implantação das Barragens por meio de atividades que sensibilizem, de maneira a
reforçar comportamentos e atitudes de respeito à população local e ao meio ambiente. O eixo possui
dois programas: Programa de Educação Socioambiental e o Programa de Comunicação Social. Todas
as ações desenvolvidas por esses programas constam no Anexo 2.3-1.
Dentre as principais atividades desenvolvidas pela equipe na Barragem Barra de Guabiraba estão a
realização do evento Conferência na Escola; da oficina “Segurança – respeitar para garantir uma obra
sem acidentes”; a reunião de articulação entre a Prefeitura de Barra de Guabiraba, Secretaria de
Governo, Procuradoria Geral do Estado e os proprietários das terras a serem desapropriadas. Outra
atividade importante do eixo são as entregas dos informativos do Projeto Barragens aos gestores
municipais, canteiro de obras, comunidade.
Em Igarapeba, dentre as principais ações estão a Oficina com alunos e professores da Escola
Municipal Dr. José de Abreu Santos, Caminhada Educativa com Escola Municipal Dr. José Abreu dos
Santos e uma Palestra sobre IST-AIDS para os trabalhadores da Barragem de Igarapeba.
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Na Barragem Serro Azul, destacam-se o Debate educativo sobre “Monitoramento e Resgate de
Animais em Áreas Atingidas pelas Construções das Barragens”, Palestra do ciclo IST/AIDS no canteiro
de obras, Diagnóstico socioambiental das escolas municipais de Bonito e Encontro com as mulheres
do Engenho Vista Alegre. Houve também Articulação com as Prefeituras das Áreas Diretamente
Afetadas (ADA) e Áreas Indiretamente Afetadas (AIA) pela obra da Barragem de Serro Azul,
Articulação com as Prefeituras das ADA e AIA pela obra da Barragem de Serro Azul, Reunião com
Grupo de mulheres do Engenho Vista Alegre e Técnicas Sociais do ITEP, Reunião no Complexo de
Controle Ambiental – CCA/ITEP com representantes do ITERPE sobre reassentamento no Engenho
Vista Alegre, Levantamento referente às famílias localizadas na cota 181 da Barragem de Serro Azul,
Reunião na Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA sobre Ocupação na Barragem Serro Azul.
Quanto a Barragem Gatos e Panelas II, houve a realização de mapeamento e diagnóstico
participativo com as comunidades envolvidas e ações voltadas para os trabalhadores do canteiro de
obras da Barragem de Gatos.
Meio Antrópico
O Meio Antrópico se propõe a acompanhar os impactos causados pelas obras das barragens nas
cidades das Áreas Diretamente Afetadas (ADA) e Áreas Indiretamente Afetadas (AIA). É composto
pelos seguintes programas: Programa de Conservação e Uso do Solo no Entorno do Reservatório,
Programa de Diversificação das Atividades Econômicas Produtivas, Programa de Negociação,
Desapropriação de Terras e Benfeitorias e Reassentamento e o Programa de Capacitação da Mão de
Obra Local.
Através dessas temáticas, foram realizados um diagnóstico atualizado do uso e ocupação do solo no
entorno dos empreendimentos, o cadastro físico territorial, levantamento das indenizações por
proprietário, elaboração dos laudos fundiários dentre outras. Detalhamento das atividades consta no
Anexo 2.3-1.
Loteamento Hermílio Borba Filho
Para fomentar a participação da comunidade na construção da proposta urbanísticas do Loteamento
Hermílio Borba Filho. O ITEP, conjuntamente com Secretaria de Infraestrutura, realizou no dia sete
de fevereiro de 2014, às quatorze horas, no Bar do Amaro em Palmares, reunião coletiva com parte
da comunidade a ser afetada pela Barragem de Serro Azul, em especial, com populares da Rua da
Ponte.
Em 26 de março de 2014, as 15:00hs, foi realizada reunião na sede da Secretaria de Infraestrutura,
em Prefeitura de Palmares. O objetivo foi submeter o Loteamento Hermílio Borba Filho a apreciação
da municipalidade. Todavia, analisado pelo secretário da pasta competente, não houve
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considerações técnicas, resultando na expedição de Carta de Anuência viabilizando o
empreendimento a luz da legislação municipal, documento essencial para início do licenciamento
ambiental (Anexos 2.3-2).
Nos mais, o secretário colocou a necessidade de novos contatos, em especial com o prefeito, para
realização de apresentação, cuja data ele ficará responsável em marcar. Ainda, indagou sobre o
cadastro das famílias que ocuparão o loteamento, obtendo a resposta que estaria em estágio de
construção.
Foi realizado a Elaboração de Memorial Descritivo, Elaboração de Partido Urbanístico, Registro de
Responsabilidade Técnica (Anexo 2.3-1) e obtenção da Licença Prévia do loteamento (Anexo 2.3-3).
Em 04 de novembro de 2014, na sede da Secretaria de Infra Estrutura em Palmares, conforme ata de
presença, foi realiza reunião periódica sobre o programa de capacitação e mão de obra local, a
momento, foi tomado conhecimento que o Secretário municipal e seus colaboradores mudarão e
novos desconheciam o inteiro teor do programa de uso e ocupação do solo. Então, após uma breve
explanação sobre tema, o secretário sugeriu o pré-agendamento de data específica para tratar do
assunto (Anexo 2.3-4). Foi também encaminhado ofício para obtenção de parecer do DER e
CONDEPE/FIDEM (Anexo 2.3-5).
Meio Biótico
O Eixo Meio Biótico tem como principal objetivo mitigar e/ou controlar os diversos impactos
negativos identificados in locu nas áreas de influência dos empreendimentos sobre a fauna e a flora
autóctones, bem como avaliar de modo espacial e temporal a qualidade dos recursos hídricos para o
uso múltiplo ao qual se destina (recreação, lazer, consumo humano, dessedentação animal). As
principais atividades executadas entre outubro de 2013 e dezembro de 2014 estão citadas abaixo e
detalhadas e relatório (Anexo 2.3-1).
Foram realizadas coletas de fitoplâncton, zooplâncton, macroinvertebrados bentônicos, macrófitas
aquáticas e ictiofauna para a execução do Programa de Inventário e Monitoramento dos
Ecossistemas Aquáticos. No Programa de Levantamento e Monitoramento da Fauna foi realizado o
levantamento da mastofauna terrestre e alada, avifauna e herpetofauna.
No Programa de Monitoramento da Vegetação e Invasão Biológica foi feita a avaliação da paisagem,
composição florística e fitossociológica das Barragens, chegando a conclusão de que se encontram
com fortes indícios de antropização, tanto na ADA quanto na AIA.

Relatório Anual de Execução de Atividades 2014 – CG SEINFRA/ITEP-OS

2.3-10

Eixo Recursos Florestais
Composto pelos Programas de Supressão da Vegetação e de Limpeza das Áreas do Reservatório,
Programa de Reposição Florestal e Programa de Florestamento da App do Reservatório (Criação Da
Nova App Do Reservatório), o presente eixo se propõe a atuar atendendo os procedimentos técnicos
e metodológicos das atividades de supressão vegetal e limpeza das áreas do reservatório (vegetação,
benfeitorias e similares) que se encontram dentro da cota operacional da Bacia Hidráulica que
deverão estar condicionadas às determinações da Lei Federal nº 3.824/60. Também visa ações que
levarão ao restabelecimento da biota através da obrigatoriedade da recomposição da vegetação
suprimida, mediante o plantio com espécies florestais adequadas. E também promover a
recuperação ou a implantação de parte da vegetação com espécies lenhosas preferencialmente
nativas em locais que passaram por intempéries naturais, ou mesmo pela ação do homem e que
tiveram a sua população de árvores reduzida drasticamente, perdendo suas características originais.
Em geral, as ações de Florestamento da APP se concentram em restituir a vegetação a áreas
desnudas, por meio de plantio direto de espécies nativas, representativa do bioma Mata Atlântica.
Considerando o atraso de cronograma das obras, o qual pode ser atribuído à necessidade de ajustes
do projeto básico / executivo, este Programa baseou suas ações em diagnóstico de área, nivelamento
de informações junto à equipe técnica e definição da cota de operação do reservatório (Anexo 2.3-1)
Eixo Gestão Ambiental
O Eixo de Gestão Ambiental tem como finalidade, monitorar, avaliar e apontar irregularidades dentro
da execução das atividades de cada barragem. Durante o período determinado (outubro de 2013 a
dezembro de 2014), foram desenvolvidas as atividades através do Eixo de Gestão Ambiental
referente ao Plano de Controle Ambiental/ITEP. Foram executadas atividades que avaliaram o
desempenho organizacional e prático nas esferas de meio ambiente e segurança do trabalho para
alcançar o maior nível de atendimento aos requisitos Legais de Segurança, Meio Ambiente e Saúde.
As barragens passaram por verificações de conformidades e não conformidades através de listas de
verificação desenvolvidas pelo próprio eixo aplicadas quinzenalmente em cada barragem, pontuando
com notas, permitindo assim constatar ou não a aplicabilidade da Legislação ambiental e das Normas
Regulamentadoras de Segurança do Trabalho.
Dessa maneira foi possível haver o acompanhamento de cada barragem, a evolução positiva, o
declínio das mesmas, e/ou a permanência do estado encontrado inicialmente. Nas inspeções para
estas avaliações, foi possível levantar indicadores que permitiram o Eixo de Gestão ressaltar que há
grandes dificuldades para os atendimentos aos requisitos Legais em suas atividades nas obras e nas
práticas documentais.
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As visitas nos permitiram constatar algumas e relevantes irregularidades operacionais e burocráticas
no que diz respeito às exigências Legais. Algumas peculiaridades de algumas barragens são
relevantes que sejam registradas. Na Barragem de Gatos, a ausência de um profissional na área de
meio ambiente compromete a qualidade do cumprimento da legislação nessa obra. Havendo apenas
um técnico de segurança do trabalho, e o mesmo responde indiretamente pela parte de meio
ambiente, não permite que ações indicadas pelo eixo sofram evoluções positivas e consideráveis
para fortalecer as metas/ indicadores.
Barragem de Barra de Guabiraba, por não haver um maior e mais profundo entendimento das
práticas de legislação ambiental, alguns empreendedores não compreendem a extrema necessidade
de haver em seu quadro de colaboradores profissionais da área de meio ambiente, comprometendo
assim atividades simples e mais complexas de um empreendimento grande como o de uma
construção de uma barragem. Grandes impactos ambientais foram constatados e registrados, como,
por exemplo, um grande buraco foi construído numa área “escondida” para que houvesse a
atividade ilegal da lavagem das betoneiras. Esses fatos foram mais detalhados nos relatórios (Anexo
2.3-1).
Barragem de Panelas II, também apresenta grandes dificuldades para executar as exigências legais,
tanto das Licenças, quanto da Legislação e Normas. Apesar de no segundo semestre de 2014 as
atividades terem sido desmobilizadas em sua totalidade, foi possível fazer avaliações e
levantamentos de indicadores, apenas no primeiro semestre de 2014, quando iniciaram
efetivamente as atividades pelo Eixo de Gestão Ambiental / ITEP, barragens como Igarapeba e de
Serro Azul, que possuem profissionais da área, o que não as isentam de irregularidades. Ainda é
difícil o entendimento das exigências Legais.
Com a atuação efetiva das atividades do Eixo de Gestão Ambiental / ITEP, de levantar, avaliar, e
apontar as não conformidades das irregularidades encontradas, assim, às barragens puderem e
tiveram tempo corrigi-las. Eixo de Gestão Ambiental / ITEP, atuou, e avaliou todas as barragens,
assegurando que cada uma delas, tivesse conhecimento de suas irregularidades e conduzindo
através da legislação que todas possam cumprir todos os requisitos Legais. Foram utilizadas
ferramentas eficientes através das quais podemos assegurar que as barragens estão passando por
um bom nível de avaliação em seus processos organizacionais e atendimento aos requisitos Legais de
SMS e que os dados levantados em cada uma delas são seguros e transparentes.
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C. ATIVIDADES ADICIONAIS DESENVOLVIDAS NA META 13
Todas as atividades desenvolvidas na Meta 13 estavam previstas no escopo do Plano de Trabalho do
CG SEINFRA / ITEP-OS.
D. EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA COM A META 13
Quadro 2.3-2 – Equipe Técnica Envolvida com a Meta 13
Nome
Adalberto de Albuquerque Amorim Filho
Alane da Silva Melo
Alexandre Diogo de Lima Neres
Ana Mônica Correia
Antônio Paulo da Silva Júnior
Aramis Leite Lima
Aroldo Vieira de Melo
Cândida Maria Jucá Gonçalves
Daniel Quintino Silva
Daniella Marques Souza
Diego Quintino Silva
Dyêgo Lins da Silva
Edson Silva Barbosa Leal
Elisa Sattyam Farias de Cardozo
Elisângela Patrícia da Silva
Fabiana Dantas
Fabiana Dantas de Medeiros
Felipe José Alves de Albuquerque
Flávio Porfírio Alves
Flora Pessoa
Gabriel Lyra Mendes Vieira Mota
Hélida Karla Philippini da Silva
Igor Tadzio Azevêdo Matias
Ismael Machado de Melo Silva
Jacilene Soares Cezar
Jefferson Antônio de Lima
José Henrique de Oliveira Santos
Katarina Romênia Pinheiro Nascimento
Kilma Correia da Silveira
Kléber Costa de Lima
Leonardo Rafael Chaves Coelho Xavier
Luciana Pontes da Silva Araújo
Márcia Andrea Coelho da Mata Barbosa
Maria Angélica Braga Magalhães

Formação
Engenheiro Eletrônico
Bióloga
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Geógrafa
Biólogo
Engenheiro Cartógrafo
Engenheiro Civil
Assistente Social
Tecnólogo em Geoprocessamento
Bióloga
Tecnólogo em Geoprocessamento
Arquiteto e Urbanista
Biólogo
Web Design e Sistemas para Internet
Técnica Ambiental
Socióloga
Socióloga
Geógrafo
Engenheiro Cartógrafo
Educadora Ambiental
Engenheiro Ambiental
Engenheira Química
Biólogo
Técnico Ambiental
Assistente Social
Técnico em Edificações
Técnico Ambiental
Bióloga
Educadora Social
Engenheiro Florestal
Biólogo
Bióloga
Cientista Social
Geógrafa
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Maria das Neves Gregório
Mariana Lopes Accioly Lins
Mônica Luize Sarabia
Patrícia Silva Basílio
Paulo Alves Silva Filho
Pedro Antônio Gonçalves
Pedro Jorge Brainer de Carvalho
Polly Ana Celina Pereira Lima
Rafael Costa Cavalcanti
Rafael dos Santos Dantas
Renata Pires Castro
Silvana de Oliveira
Simone Karine Silva da Paixão
Tatiana Oliveira Calado
Thomas Azevêdo
Thyago César C. Vasconcelos
Vanessa Costa Maranhão
Wanderson dos Santos Sousa
Yasmim Henrique Aniceto da Silva

Geógrafa
Bióloga
Socióloga
Bióloga
Geógrafo
Técnico de Segurança do Trabalho
Biólogo
Médica Veterinária
Engenheiro Cartógrafo
Biólogo
Bióloga
Química
Engenheira Civil
Cientista e Engenheira Ambiental
Técnico Ambiental
Geógrafo
Engenheira Cartógrafa
Meteorologista
Técnica em Segurança do Trabalho

E. RESULTADOS ALCANÇADOS NA META 13
Quadro 2.3-3 – Atividades Desenvolvidas na Meta 13
Indicador

ATIVIDADES
CONTRATADAS

PCA Executado

Valor

Pontuação Obtida

A. [ 0 ; 1 ] Gatos
B. [ 0 ; 1 ] Panelas
C. [ 0 ; 3 ] Serro Azul
D. [ 0 ; 1,5 ] Igarapeba
E. [ 0 ; 1,5 ] Guabiraba
F. [ 0 ; 2 ] Brejão*

1
1
3
1,5
1,5
1

* Para a Barragem Brejão, o indicador foi considerado como [realizado], em conformidade com os
procedimentos para pontuação previstos pelo Contrato de Gestão. Tal situação para Brejão se deu pela
necessidade da realização de um aditivo de contrato com empresa construtora da obra. Nesse sentido, as
obras para o período encontravam-se paralisadas. No entanto, já foram realizadas atividades de
identificação de áreas de interesse ambiental para efeitos de execução do Plano de Controle Ambiental
(PCA).
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2.4 META 14 – SERVIÇO DE ARQUEOLOGIA
A. DESCRIÇÃO DA META 14
Os serviços relativos ao patrimônio cultural merecerão atenção especial, uma vez que, de acordo
com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, nenhuma obra de engenharia
poderá ser realizada até a implementação do Programa de Arqueologia Preventiva.
INDICADOR


Descrição: Programas arqueológicos executados



Valor:
A. Barragem Gatos  [ 0 ; 1 ]
B. Barragem Panelas II  [ 0 ; 1 ]
C. Barragem Serro Azul  [ 0 ; 3 ]
D. Barragem Igarapeba  [ 0 ; 1,5 ]
E. Barragem Barra de Guabiraba  [ 0 ; 1,5 ]
F. Barragem Brejão  [ 0 ; 2 ]

Deste modo, considerando as etapas de licenciamento da obra e a busca pela preservação do
patrimônio arqueológico eventualmente existente na área, em consonância com o disposto na
Portaria 230/02 do IPHAN o Programa deve abranger: Prospecção Arqueológica; Resgate
Arqueológico; Educação Patrimonial e Monitoramento Arqueológico.
De acordo com o Artigo 20, inciso X da Constituição Federal do Brasil os sítios arqueológicos e préhistóricos são considerados Bens da União. A Lei 3.924 de 26 de julho de 1961 que dispõe sobre os
monumentos arqueológicos e pré-históricos estabelece em seu Art. 7o que as jazidas arqueológicas
ou pré-históricas de qualquer natureza, não manifestadas e registradas na forma dos artigos 4º e 6º
desta Lei, são consideradas, para todos os efeitos como Bens Patrimoniais da União. Deste modo, o
estudo destes Bens, ainda que não manifestos, deverá preceder qualquer atividade que possa vir a
danificá-los ou obstruir seu acesso, enquanto fontes de informação científica. Por esse motivo,
qualquer empreendimento que possa acarretar destruição total ou parcial de bens arqueológicos
precisa obrigatoriamente ser precedido de levantamento e resgate do patrimônio arqueológico
ameaçado, por equipe técnica qualificada e autorizada, de acordo com as normas do IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Lei nº 3.924/61, Portaria nº 07/88 e Portaria
230/02).
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B. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ATENDIMENTO A META 14
As ações referentes aos serviços de arqueologia foram desenvolvidas para seis barragens (Barra de
Guabiraba, Igarapeba, Brejão, Gatos, Panelas II e Serro Azul,).
Para as Barragens Barra de Guabiraba, Igarapeba e Brejão, tem-se as seguintes atividades
Elaboração de Pedidos de Prospecção Arqueológica
A elaboração de um Projeto de Prospecção e de Resgate Arqueológico e Educação Patrimonial
relativo a um empreendimento potencialmente capaz de provocar danos ao Patrimônio Cultural
integra o rol de exigências concernentes ao licenciamento ambiental da obra. As obras de
implantação das barragens de contenção de enchentes e combate contra às secas se enquadram
entre as obras potencialmente capazes de provocar danos ao Patrimônio.
Desta forma, a elaboração do Projeto segue o que determina a Portaria Iphan Nº 230, de 17 de
dezembro de 2002, que dispõe sobre a obtenção de licenças ambientais referentes à apreciação e
acompanhamento das pesquisas arqueológicas no país, e dá outras providências, quando trata da
fase de obtenção de licença de instalação.
Segundo a legislação, nesta fase dever-se-á elaborar e implantar o programa de Prospecção proposto
na fase anterior (EIA-RIMA), o qual deverá prever prospecções intensivas nos compartimentos
ambientais de maior potencial arqueológico da área de influência direta do empreendimento e nos
locais que sofrerão impactos indiretos potencialmente lesivos ao patrimônio arqueológico, tais como
áreas de reassentamento de população, expansão urbana ou agrícola, serviços e obras de
infraestrutura.
O Projeto é composto pelos seguintes pontos:


Apresentação geral do Projeto;



Identificação do empreendimento



Justificativa legal;



Apresentação da equipe técnica (atestado de capacidade técnica; currículo resumido e termo
de compromisso);



Plano de trabalho;



Definição da área de abrangência do Projeto (ADA, AID e AII);



Relação dos Sítios a serem pesquisados com indicação exata de sua localização;



Programa de Prospecção Intensiva com amostragem de subsuperfície;
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Programa de Monitoramento Arqueológico das obras que envolvam movimentações de
terra;



Programa de Educação Patrimonial;



Indicadores de execução;



Produtos esperados;



Proposta Preliminar de utilização futura do material produzido para fins científicos, culturais
e educacionais;



Proposta de divulgação das informações científicas obtidas;



Prova de idoneidade financeira do Projeto;



Indicação da instituição científica que a poiará o projeto;



Bibliografia;



Termo de garantia quanto à guarda do material recolhido.

Foi elaborados e protocolados junto ao IPHAN-PE o Pedido de Permissão da barragem Barra de
Guabiraba; Igarapeba e Brejão (ANEXOS 2.4-1 – 2.4-6).
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Figura 2.4-1 – Protocolo do Pedido de Prospecção Arqueológica da Barragem Barra de Guabiraba.
Anexo 2.4-1. Data: 25/11/2013.
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Figura 2.4-2 – Protocolo do Pedido de Prospecção Arqueológica da Barragem Igarapeba.
Anexo 2.4-3. Data: 06/12/2013.
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Figura 2.4-3 – Protocolo do Pedido de Prospecção Arqueológica da Barragem Brejão. Anexo 2.4-5.
Data: 18/12/2013.
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Para a Barragem Serro Azul, tem-se as seguintes atividades
Escaneamento a Laser dos Engenhos Verde e Serro Azul
A equipe do Eixo Arqueologia do Instituto de Tecnologia de Pernambuco (Itep) acompanhou, sob
coordenação do historiador Aramis Macêdo, o escaneamento a laser da casa-grande do Engenho
Verde e registrou as atividades em fotos, no município de Palmares, onde está sendo construída a
barragem de Serro Azul para contenção de cheias na região. A casa-grande do Engenho Verde teve
toda sua área externa mapeada por um scanner laser de alta resolução. Por meio das imagens
coletadas, será possível construir uma maquete virtual tridimensional da construção histórica,
preservando a casa-grande em imagens 3D após a criação do lago da barragem.
Figura 2.4-4 – Escaneamento do Casarão do Engenho Verde - Palmares. Data: 08/01/15.

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
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Figura 2.4-5 – Escaneamento do Casarão do Engenho Verde - Palmares. Data: 08/01/15.

Fonte: DEC / ITEP, 2014.

Vistoria Técnica da FUNDARPE (Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco)
Dia 11 de março de 2014 a equipe do eixo Arqueologia do Itep acompanhou uma comissão da
Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) durante visita técnica
realizada no município de Palmares, onde está sendo construída a barragem Serro Azul.
A equipe da Fundarpe, composta por arquitetos, arqueólogo, historiador, advogado e técnico em
restauração, foi acompanhar o andamento dos trabalhos executados na área da barragem Serro
Azul, em especial os casarões do Engenho Verde e da Usina Serro Azul, áreas de interesse histórico e
arqueológico. O Casarão do Engenho Verde encontra-se em processo de tombamento estadual e
está sendo realizado pela Fundarpe o exame técnico que subsidiará o Conselho de Cultura Estadual
na aprovação do tombamento ou não. Os profissionais também conheceram o escritório avançado
do Projeto Barragens em Vista Alegre e conheceram o local que abrigará o loteamento Hermilo
Borba, destinado a famílias desapropriadas que viviam na área diretamente afetada (ADA) pela
construção da barragem Serro Azul.
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Figura 2.4-6 – Visita da Comissão da Fundarpe aos Engenhos Verde e Serro Azul
Data: 11/03/2014.

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
Figura 2.4-7 – Visita da Comissão da Fundarpe à área da Barragem Serro Azul e aos Engenhos Verde e
Serro Azul. Data: 11/03/2014.

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
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Figura 2.4-8 – Visita da Comissão da Fundarpe ao Escritório avançado do Projeto Barragens em Vista
Alegre. Data: 11/03/2014.

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
Figura 2.4-9 – Visita da Comissão da Fundarpe ao Escritório avançado do Projeto Barragens em Vista
Alegre para observação do material coletado durante os trabalhos de arqueologia em Serro Azul.
Data: 11/03/2014.

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
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Reunião com a Equipe Técnica da FUNDARPE (Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de
Pernambuco)
No dia 25 de maio de 2014 foi realizada uma reunião com o corpo técnico da Fundarpe, na sede da
Fundarpe. Compareceram a reunião, do Itep, Paulo Silva (Geógrafo), Aramis Macêdo Leite Junior
(Historiador) e Glena Salgado Vieira (Arqueóloga). A equipe da Fundarpe que participou da reunião
contou com Célia Campos (Arquiteta), Nazaré Reis (Arquiteta), Ulisses Pernambucano (Arqueólogo),
Neide Fernandes (Arquiteta), Rosa Bonfim (Arquiteta), Roberto Carneiro (Restaurador), Joany Neres
(Arquiteta), Larissa Cisne (Arquiteta) e Augusto Paashaus Neto (advogado).
A pauta da reunião girou em torno da apresentação, por parte do Itep, das ações que estavam sendo
realizadas no Engenho Verde, em Palmares. Na oportunidade foi apresentado as ações realizadas
para o escaneamento a laser da edificação do engenho. Após a apresentação, iniciaram-se as
discussões sobre a solicitação de tombamento do Casarão do Engenho Verde, que atualmente se
encontra na fase do desenvolvimento do exame técnico por parte da Fundarpe.
Figura 2.4-10 – Ata de Reunião ocorrida dia 27 de maio de 2014 na sede da Fundarpe.
Anexo 2.4-7. Data: 27/05/2014.
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Para as Barragens Barra de Guabiraba, Serro Azul e Igarapeba tem-se as seguintes atividades
Reunião com a Equipe Técnica do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)
No dia 04 de dezembro de 2013 foi realizado, na sede do Iphan, uma reunião que tratou de questões
referente aos estudos de impacto ambiental das barragens Barra de Guabiraba, Serro Azul e
Igarapeba. Estiveram presentes do Itep o historiador Aramis Macêdo Leite Junior e do Iphan o
sociólogo Antônio José Pereira de Araújo e o técnico do Iphan Romero de Oliveira. Após o
entendimento nas questões relacionadas ao patrimônio material e imaterial, ficou decidido a
realização de uma visita técnica na área das barragens para que houvesse melhores esclarecimentos
quanto as questões de arqueologia.
Figura 2.4-11 – Ata de Reunião referente ao encontro entre os representantes do Iphan e do Itep
sobre as obras das barragens Barra de Guabiraba, Serro Azul e Igarapeba.
Anexo 2.4-8. Data: 04/12/2013.
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Vistoria Técnica do IPHAN-PE
Durante os dias 16 e 17 de dezembro de 2013, uma comissão do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – IPHAN, composta pelos técnicos Elenita Rufino, Arqueóloga; Romero Filho,
Historiador; e Antônio Araújo, Sociólogo, realizou uma vistoria técnica às barragens Barra de
Guabiraba, Serro Azul e Igarapeba.
Tal vistoria foi solicitada pelo Ministério Público Federal e endossada pela Procuradora do IPHAN, a
fim de responder aos os questionamentos levantados para os empreendimentos das barragens do
Governo do Estado em Pernambuco.
Na segunda-feira (16.12), realizou-se a primeira visita à Barragem Barra de Guabiraba. Durante a
mesma, a equipe do Setor de Arqueologia do ITEP-OS conduziu os técnicos do IPHAN por toda a
extensão da barragem. A maior preocupação relatada pelos técnicos do IPHAN em relação à Barra de
Guabiraba é o fato de ainda não terem sido iniciadas as atividades de prospecção e monitoramento
arqueológicos na área da ADA, que já se encontrar bastante antropizada. Entretanto, o início dos
trabalhos arqueológicos depende do próprio IPHAN, pois aguarda-se a liberação da Portaria
Autorizativa para a execução dos serviços.
Ainda nessa segunda visitou-se a Barragem Serro Azul. Nessa ocasião a vistoria se concentrou na área
do Engenho Verde (sítio histórico de interesse arqueológico e o mais relevante na área dessa
barragem). O dia foi encerrado com o caminhamento do terreno do engenho e a apresentação da
metodologia que será empregada para o registro da memória do engenho: levantamento
arquitetônico por meio de técnicas e instrumentos de alta tecnologia (laser scanner), prospecções
nas paredes e no terreno para identificação da evolução histórica do casarão e das estruturas
auxiliares (moita, senzala, capela, cemitério etc.), datações com C14 e termoluminescência etc..
No dia seguinte, terça-feira, retornou-se à área da barragem Serro Azul, na qual foram percorridas as
demais áreas de potencial arqueológico na ADA, para avaliar se e quais áreas tinham sofrido ação
antrópica prejudicial aos sítios. Durante a avaliação constatou-se que apenas uma área de potencial
(um suposto cemitério indígena de tradição tupi-guarani) foi afetada, pois foi utilizada como jazida (e
posteriormente condenada). Como não existia confirmação de que a área se tratava de um cemitério
indígena, o IPHAN não levantou argumentos legais que pudessem condenar a intervenção do
empreendedor, embora não tenha avaliado tal ação de forma positiva. No que se refere à Barragem
Serro Azul, a principal preocupação gira entorno da desapropriação do Engenho Verde. Sem a
desapropriação não será possível iniciar as prospecções, pois serão abertas várias trincheiras e cortes
no terreno como dentro do próprio casarão (prospecções nas paredes e no piso).
A visita técnica foi finalizada com a Barragem Igarapeba. A priori, nenhum ponto de potencial ou de
sítio arqueológico foi impactado. Contudo, verificamos que a linha férrea inserida no Trecho Sul
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(Recife-Alagoas) da Companhia Ferroviária do Nordeste (CFN), posteriormente integrada à Rede
Ferroviária Federal (RFFSA), foi desmontada sem a prévia autorização do IPHAN, já que todo o
conjunto ferroviário de São Benedito do Sul encontra-se sob a jurisdição daquele órgão, de acordo
com o Art. 9º da Lei 11.483, promulgada em 2007:
Art. 9º Caberá ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN
receber e administrar os bens móveis e imóveis de valor artístico, histórico e
cultural, oriundos da extinta RFFSA, bem como zelar pela sua guarda e
manutenção.

Mesmo sendo do conhecimento de todos que as últimas enchentes de 2010-2011 removeram e
destruíram muitos trechos da linha férrea, reitera-se que essas questões são jurisdição do IPHAN e o
mesmo deveria ter sido consultado.
Destarte, pode-se afirmar que a visita técnica gerou um saldo positivo e ambas as equipes, tanto do
ITEP-OS quanto do IPHAN, trabalharam para que se chegasse a um entendimento comum. Dessa
forma, os técnicos do ITEP-OS propuseram aos técnicos do IPHAN a elaboração de cartilhas de
educação patrimonial voltadas para os municípios da Área de Influência Indireta do Patrimônio
Cultural dos empreendimentos como medida mitigadora para os impactos já causados. Entende-se
que o público alvo será os operários das obras, os alunos e professores dos municípios envolvidos,
assim como a população próxima aos empreendimentos. Além da elaboração de publicações de
cunho científico para a divulgação do patrimônio cultural nas áreas de empreendimentos para a
comunidade científica e demais interessados da sociedade civil.
Oportunamente, tratou-se do licenciamento da barragem Siriji. Quanto a essa, firmou-se o
entendimento que a mesma metodologia acima descrita será empregada para o licenciamento dessa
barragem, além de que deverá ser elaborado um novo capítulo sobre o patrimônio cultural da região
afetada pela mesma.
Por fim, foi agendada uma reunião na sede do ITEP-OS para que fosse dada continuidade às
tratativas para a elaboração do material em questão.
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Figura 2.4-12– Vistoria Técnica do IPHAN à Barragem Barra de Guabiraba. Eixo da Barragem Barra de
Guabiraba. Data: 16/12/2013.

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
Figura 2.4-13 - Vistoria Técnica do IPHAN à Barragem Barra de Guabiraba. Na foto: Antônio Araújo,
Sociólogo - IPHAN, Aramis Macêdo, Historiado - ITEP, Elenita Rufino, Arqueóloga - IPHAN; Romero
Filho, Historiador - IPHAN; e Rúbia Nogueira, Arqueóloga - Arqueolog Pesquisas. Data: 16/12/2013.

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
Fonte: DEC / ITEP, 2014.
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Figura 2.4-14 – Vistoria Técnica do IPHAN à Barragem Serro Azul – Casarão do Engenho Verde. Na
foto: Peniel Sousa, Técnico de Campo – ITEP; Aramis Macêdo, Historiado - ITEP, Romero Filho,
Historiador – IPHAN. Data: 16/12/2013.

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
Figura 2.4-15 – Vistoria Técnica do IPHAN à Barragem Serro Azul. Na foto: Peniel Sousa, Técnico de
Campo – ITEP; Antônio Araújo, Sociólogo - IPHAN, Aramis Macêdo, Historiado - ITEP, Romero Filho,
Historiador – IPHAN. Data: 17/12/2013.

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
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Figura 2.4-16 – Vistoria Técnica do IPHAN à Barragem Igarapeba. Na foto: Aramis Macêdo, Historiado
- ITEP, Romero Filho, Historiador – IPHAN; e Rúbia Nogueira, Arqueóloga – Arqueolog Pesquisas.
Data: 17/12/2013.

Fonte: DEC / ITEP, 2014.

Figura 2.4-17 – Vistoria Técnica do IPHAN à Barragem Igarapeba. Na foto: A linha férrea: Trecho Sul
(Recife-Alagoas) da Companhia Ferroviária do Nordeste (CFN), integrada à Rede Ferroviária Federal
(RFFSA), que foi desmontada sem a prévia autorização do IPHAN. Data: 17/12/2013.

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
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Para as Barragens Gatos, Panelas II e Brejão tem-se as seguintes atividades
Vistoria Técnica do IPHAN-PE
Entre os dia 17 e 18 de março de 2014 foi realizada uma visita técnica do Iphan às barragens de
Gatos, Panelas II e Brejão. Uma comissão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –
IPHAN, composta pelos técnicos Elenita Rufino, Arqueóloga; Romero Filho, Historiador e Antônio
Araújo, Sociólogo. A equipe do Itep que acompanhou a visita foi composta por Pétrius Belo,
arqueólogo, Glena Salgado, arqueóloga e Jeane Ferreira, estagiária de História e contou com a
presença de Rúbia Nogueira, arqueóloga representante da Arqueolog Pesquisas.
Inicialmente foi visitada a área da barragem de Brejão, nesse momento Rúbia Nogueira encaminhou
a equipe para observação da área, esta foi então questionada pela equipe do Iphan sobre as
ocorrências e sítios identificados, a mesma repassou as informações sobre os bens culturais
identificados. A equipe do Itep e do Iphan fizeram registro fotográfico e anotação de pontos. No
escritório local obteve-se a informação que a obra estava parada havia um mês. Feita a vistoria e
repassadas as informações para Elenita Rufino, seguiu-se para a barragem de Panelas II.
Na barragem de Panelas II Rúbia Nogueira encaminhou a equipe ao local onde estavam sendo
realizadas as prospecções, infelizmente estava chovendo muito, a equipe de campo havia parado as
atividades. Devido as intensas chuvas não foi concluída a visita a barragem de Panelas.
Na área da barragem Gatos foi observado que as obras estavam bastante avançadas. A arqueóloga
Rúbia Nogueira mostrou as áreas que foram e as que ainda seriam prospectadas. A equipe do Iphan
e do Itep fizeram o registro fotográfico da área e das obras. Após a visita a Barragem Gatos ficou
decidido que havia tempo para retornar a barragem de Panelas II, assim, Rúbia Nogueira conduziu a
equipe ao local onde foi identificado o sítio arqueológico PE-0739 LA/UFPE relatou sobre as
atividades realizadas e os materiais resgatados, as equipes realizaram o registro fotográfico e
coletaram ponto no GPS.
A visita se encerrou e a equipe do Iphan ficou satisfeita com as informações repassadas, eles
seguiram e a equipe do ITEP permaneceu em Cupira para pernoitar e na manhã seguinte realizar
uma breve visita a Barragem de Serro Azul.
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Figura 2.4-18 – Vistoria Técnica do IPHAN à Barragem Brejão. Próximo ao eixo da Barragem Brejão.
Data: 17/03/2014.

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
Figura 2.4-19 – Vistoria Técnica do IPHAN à Barragem Brejão. Próximo ao eixo da Barragem Brejão.
Data: 17/03/2014.

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
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Figura 2.4-20 – Vistoria Técnica do IPHAN à Barragem Panelas II. Eixo da Barragem Panelas II.
Data: 17/03/2014.

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
Figura 2.4-21 – Vistoria Técnica do IPHAN à Barragem Gatos. Eixo da Barragem Gatos.
Data: 17/03/2014.

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
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Figura 2.4-22 – Vistoria Técnica do IPHAN à Barragem Gatos. Conversa com os engenheiros da obra
da Barragem Gatos. Data: 17/03/2014.

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
Para todas as Barragens (Barra de Guabiraba, Igarapeba, Brejão, Gatos, Panelas II e Serro Azul,)
tem-se as seguintes atividades
Elaboração de Relatórios Mensais e Trimestrais de Prospecção Arqueológica
A fim de subsidiar o andamento das ações e auxiliar a tomada de decisões, além de manter um
registro das atividades realizadas, foram elaborados 10 relatórios mensais e 4 relatórios trimestrais
de acompanhamento das atividades de prospecção arqueológica (ANEXOS 2.4-9 - ANEXOS 2.4-22).
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Figura 2.4-23 – Relatório Mensal de Prospecção Arqueológica nº 02.
Anexo 2.4-10. Data: 18/12/2013.

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
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Figura 2.4-24 – Relatório Mensal de Prospecção Arqueológica nº 05.
Anexo 2.4-13. Data: 03/2014.

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
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Figura 2.4-25 – Relatório Mensal de Prospecção Arqueológica nº 08.
Anexo 2.4-16. Data: 06/2014.

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
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Figura 2.4-26 – Relatório Trimestral de Prospecção Arqueológica nº 08.
Anexo 2.4-20. Data: 05/2014.

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
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Suspensão do Contrato com a Consultora Arqueolog Pesquisas
Devido a redefinição de metas prioritárias e reajuste orçamentário do empreendedor, além da
formação de uma equipe técnica de arqueologia no ITEP, foi realizada a suspensão do contrato N°
035/2013, firmado entre o ITEP e a Consultora Arqueolog Pesquisas, referente a execução dos
serviços de arqueologia preventiva, prospecção e conservação do patrimônio cultural para o
cumprimento da etapa de licenciamento de instalação das obras das barragens de Gatos, Panelas II,
Serro Azul, Igarapeba, Barra de Guabiraba e Brejão.
As portarias autorizativas do Iphan que permitiam a execução dos trabalhos de arqueologia, foram
então canceladas pela consultora Arqueolog Pesquisas e o cancelamento das portarias foram
oficializadas pelo Diário Oficial da União (DOU), no dia 05 de janeiro de 2015.
Tiveram as portarias canceladas os seguintes projetos: Prospecção e Educação Patrimonial da
Barragem Barra de Guabiraba; Prospecção, Monitoramento Arqueológico e Educação Patrimonial na
área de Implantação da Barragem Igarapeba e Prospecção e Educação Patrimonial - Obras das
Barragens Panelas II e Gatos (Fase II). Até o momento não foram revogadas as portarias dos projetos
da Barragem Serro Azul e Brejão.
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Figura 2.4-26 – Comunicação da Consultora Arqueolog Pesquisas referente a suspensão do contrato
e cancelamento das portarias autorizativas do Iphan. Anexo 2.4-23. Data: 08/01/2015.
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Atividades de Educação Patrimonial
Em atendimento à legislação, faz-se necessário privilegiar um programa de Educação Patrimonial,
cujo ponto de partida corresponde ao treinamento dos trabalhadores das obras, de modo a capacitálos para o reconhecimento expedito de vestígios arqueológicos. As atividades de Educação
Patrimonial também são voltadas a outros segmentos da pirâmide etária, quando se buscará, através
de palestras, seja em escolas da comunidade próxima, seja em associações, apresentar o que é
patrimônio Cultural e a sua importância de se preservar o patrimônio cultural.
Além dessas ações que já fazem parte das atividades do processo de licenciamento, ainda surgem
demandas espontâneas.
Em abril de 2014 o Colégio Núcleo desenvolveu um roteiro pedagógico "Serro Azul - transformando o
presente, resgatando o passado e construindo o futuro". Diante disso, solicitou ao ITEP, responsável
pelo monitoramento do PCA de Serro Azul, a organização de uma visita de 160 alunos ao Engenho
Verde e áreas vizinhas.
A visita dos alunos no Escritório Avançado de Gestão da Barragem Serro Azul, situado no engenho
Vista Alegre às margens da PE-103, ocorreu nos dias 12 e 26 de Abril de 2014. Além da visitação ao
engenho e áreas vizinhas, foi realizada a palestra com o tema “Arqueologia e Preservação do
Patrimônio Cultural” com a equipe da Arqueolog Pesquisas, onde foram abordados conceitos sobre o
que é Patrimônio Cultural, Material e Imaterial, as Leis de preservação que regem a proteção desse
patrimônio e qual o papel da arqueologia em sua descoberta, estudo e preservação.
Como uma forma de dar continuidade ao trabalho realizado pela equipe de Arqueologia, foi sugerido
aos professores e diretores do colégio, a realização de atividades pedagógicas, tais como: redação
sobre o patrimônio cultural da cidade, oficina de fotografia dos monumentos históricos municipais,
pesquisas em equipe ou individual, projeção de filmes para informação e debate, ações que
ajudassem na fixação do tema discutido e na propagação das informações adquiridas durante a
visita.
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Figura 2.4-27 – Solicitação do Colégio Núcleo para a visita dos alunos às dependências do Engenho
Verde. Anexo 2.4-25. Data: 18/12/2013.
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Figura 2.4-28 – Palestra realizada pela equipe da Arqueolog Pesquisas aos alunos do Colégio Núcleo.
Data: 12/04/2014.

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
Figura 2.4-29 – Contato do público estudantil do Colégio Núcleo, com o material arqueológico.
Data: 12/04/2014.

Fonte: DEC / ITEP, 2014.
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C. ATIVIDADES ADICIONAIS DESENVOLVIDAS NA META 14
Todas as atividades desenvolvidas na Meta 14 estavam previstas no escopo do Plano de Trabalho do
CG SEINFRA / ITEP-OS.
D. EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA COM A META 14
Quadro 2.4-1 – Equipe Técnica Envolvida com a Meta 14
Nome
André Luís Silva Feitosa
Aramis Macêdo Leite Júnior
George Félix Cabral de Souza
Glena Salgado Vieira
Jeane Gomes Ferreira das Chagas
Maria Eleônora da Gama Guerra Curado
Pétrius da Silva Bello
Marcos Antônio de Mattos de Albuquerque
Rubia Nogueira de Andrade
Veleda Christina Lucena de Albuquerque

Formação
Pedagogo, Eps.
Historiador, Esp.
Historiador, Dr.
Arqueóloga, Msc.
Estagiária em História
Arqueóloga, Msc.
Arqueólogo, Msc.
Arqueólogo, Dr.
Arqueóloga
Arqueóloga, Dr.ª

E. RESULTADOS ALCANÇADOS NA META 14
Quadro 2.4-2 – Atividades Desenvolvidas na Meta 14

Indicador

ATIVIDADES
CONTRATADAS

Programas
Arqueológicos
Executados

Valor

Pontuação Obtida

A. [ 0 ; 1 ] Gatos
B. [ 0 ; 1 ] Panelas
C. [ 0 ; 3 ] Serro Azul
D. [ 0 ; 1,5 ] Igarapeba
E. [ 0 ; 1,5 ] Guabiraba
F. [ 0 ; 2 ] Brejão

1
1
3
1,5
0
0
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2.5 META 15 – CADASTRO FUNDIÁRIO
A. DESCRIÇÃO DA META 15
Realizar Levantamento Cadastral de propriedades em áreas de interesse para implantação de obras e
serviços constantes das políticas públicas de recursos hídricos do estado de Pernambuco. Os
trabalhos desenvolvidos por equipe disponibilizada para a execução do objeto desta meta, serão
registrados em relatórios técnico mensais que serão acompanhados dos laudos elaborados durante
este período.
INDICADOR


Descrição: Relatório mensal.



Valor:
A. Cadastro em execução  [ 0 ; 10 ]

B. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ATENDIMENTO A META 15
Levantamento Cadastral Fundiário
Esta atividade é responsável por toda representação digital dos limites das propriedades,
classificação dos bens e seus frutos de forma georreferenciada. Para isso os cadastradores utilizam
um Sistema de Mapeamento Digital Portátil, composto por um coletor de dados com: GPS (Sistema
de Posicionamento Global por Satélites), câmera, software de desenvolvimento CAD e dados
alfanuméricos, Figura 2.5-1.
Figura 2.5-1 - Coletor portátil de mapeamento digital
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Nesta atividade os cadastradores delimitam as propriedades tendo como base cartográfica as
imagens orbitais de alta resolução e ou ortofotos, utilizando o software de desenvolvimento CAD. E
com o sistema GPS são orientados em cadastrar dentro da área de desapropriação, Figura 2.5-2.

Figura 2.5-2 - Delimitação da propriedade no ambiente CAD do coletor portátil.

Quando o cadastrador finaliza a delimitação da propriedade, automaticamente este ambiente CAD
abre uma janela para serem inseridos: código identificador da propriedade, dados pessoais do
ocupante, registrado fotograficamente cada documento pessoal e dominial da terra.
Em seguida o cadastrador realiza a etapa de cadastro dos bens da propriedade, Figura 2.5-3. Nesta
atividade além de representar geometricamente os bens através de ponto, linha ou polígono, eles
são georreferenciados e registrados fotograficamente.
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Figura 2.5-3 - Cadastro de bens no ambiente CAD do coletor portátil

Também automaticamente é aberta uma janela para serem inseridas informações sobre o bem
cadastrado, Figura 2.5-4.

Figura 2.5-4 - Cadastro de informações sobre o bem no ambiente CAD do coletor portátil
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Após o levantamento cadastral de bens e suas benfeitorias, são elaborados os laudos cadastrais
fundiários. Este laudo é um documento que tem a função de estruturar todas as informações sobre o
ocupante, a sua terra nua e benfeitorias Este documento está estruturado nas seguintes partes:


Dados pessoais dos ocupantes;



Medida da propriedade;



Benfeitorias;



Mapa de situação;



Registro fotográfico;



Memorial Descritivo.

O Quadro 2.5-1 mostra as barragens que foram realizadas o levantamento cadastral com seus
respectivos quantitativos.

Relatório Anual de Execução de Atividades 2014 – CG SEINFRA/ITEP-OS

2.5-4

Quadro 2.5-1 - Barragens realizadas levantamento cadastral.
BARRAGEM
VENTUROSA (480,66 ha)

QUANTITATIVO DE LAUDOS
23

SÃO BENTO DO UNA (467,55 ha)

22
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As áreas hachuradas nos mapas correspondem aos laudos que foram valorados para Barragem
Venturosa foram 16 laudos e para Barragem São Bento do Una foram 13 laudos.
O ANEXO referente a esta atividade encontra-se em meio digital na pasta “LAUDOS FUNDIÁRIOS DAS
BARRAGENS”.
Estudo de Avaliação de Bens – Imóveis Rurais
Pesquisa cartorial e imobiliária para definição do valor de terra nua e referência para valor de
benfeitoria nas áreas a serem desapropriadas. Após a pesquisa os dados são submetidos ao Método
Comparativo Direto de Dados de Mercado na Avaliação de Imóveis Urbanos e Rurais de acordo com
as Normas Técnicas da ABNT - NBR 14.653-2 – Imóveis Urbanos e NBR 14.653-3 – Imóveis Rurais. O
estudo de avaliação para elaboração dos laudos de avaliação foram realizados para as barragens
Venturosa e São bento do Una. Estes estudos estão em ANEXO, em meio digital, na pasta “ESTUDO
DE AVALIAÇÃO DE BENS – IMÓVEIS RURAIS”.
C. ATIVIDADES ADICIONAIS DESENVOLVIDAS NA META 15
Elaboração de memoriais descritivos
Esta atividade consiste no levantamento por tecnologia do Sistema de Posicionamento Global por
Satélites – GNSS e topografia, para definição georreferenciada dos limites das propriedades. O
Quadro 2.5-2 mostra as propriedades que foram elaborados memoriais descritivos.
Barragem Barra de Guabiraba e Igarapeba
Quadro 2.5-2 - Propriedades para as quais foram elaborados memoriais descritivos
ATIVIDADE
LEVANTAMENTO
DE
PERÍMETRO DA ÁREA DE
UTILIDADE PÚBLICA DA
BARRAGEM VENTUROSA/PE
ELABORAÇÃO
DE
MEMORIAL DESCRITIVO DA
ÁREA
DE
UTILIDADE
PÚBLICA DA BARRAGEM
VENTUROSA/PE
LEVANTAMENTO
DE
PERÍMETRO DA ÁREA DE
UTILIDADE PÚBLICA DA

QUANTITATIVO

PRODUTO

ÁREA:480,66ha
PERÍMETRO: 19.340m

PLANTA
TOPOGRAFICA
PLANIMÉTRICA

ÁREA:480,66ha
PERÍMETRO: 19.340m

MEMORIAL DESCRITIVO

ÁREA:467,55ha
PERÍMETRO: 17.058m

PLANTA
TOPOGRAFICA
PLANIMÉTRICA
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BARRAGEM SÃO BENTO DO
UNA/PE
ELABORAÇÃO
DE
MEMORIAL DESCRITIVO DA
ÁREA:467,55ha
ÁREA
DE
UTILIDADE
PERÍMETRO:17.058m
PÚBLICA DA BARRAGEM
SÃO BENTO DO UNA/PE

MEMORIAL DESCRITIVO

Estes memoriais estão em ANEXO, em meio digital, na pasta “MEMORIAIS DESCRITIVOS”.
Assessoria ao Processo de Negociação
Esta atividade foi realizada após a negociação feita entre a Secretaria de Desapropriações
(PGE/SEDES) e os expropriados das Barragens: Barra de Guabiraba e Igarapeba. A mesma consiste no
preenchimento do Formulário de Retificação de Produto, solicitando as alterações necessárias a
serem feitas nos laudos conforme o estabelecido na negociação.
Quadro 2.5-3 – Quantitativos dos Laudos Retificados
ATIVIDADE

QUANTITATIVO

PRODUTO

Retificação de Produto
Barragem Barra de Guabiraba

1

Formulário de Retificação de
Produto Laudos 346 e 3410

6

Formulário de Retificação de
Produto Laudos
- 5116;

Retificação de Produto
Barragem Igarapeba

-564;
-562, 562.1 e 563;
-5116.2;
-5116 e 5116.1;
-5116.1, 563 e 562.

Estes formulários de retificação de produto estão em ANEXO, em meio digital, na pasta
“FORMULÁRIOS DE RETIFICAÇÃO DE PRODUTO”.
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D. EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA COM A META 15
Quadro 2.5-4 – Equipe Técnica Envolvida com a Meta 15
Nome

Formação
Engenheiro Cartógrafo
Engenheiro Cartógrafo
Engenheira Cartógrafa
Engenheiro Agrônomo
Tecnólogo em Geoprocessamento
Técnico Geodista
Geógrafo
Técnico Nível Médio
Técnico Nível Médio
Técnico Nível Médio
Técnico Nível Médio

Aramis Leite de Lima
Flávio Porfírio
Lea Valongo
Filipe Almeida de Aragão
Diego Quintino
Luiz Carlos Ferreira
Felipe Alves de Albuquerque
Delmari Silvestre Costa
Ionne da Costa
Evaldo Carneiro Lins Júnior
Júlio César Barboza de Lira

E. RESULTADOS ALCANÇADOS NA META 15
Quadro 2.5-5 – Atividades Desenvolvidas na Meta 15
Indicador
- Laudos Fundiários
ATIVIDADES
- Estudo de Avaliação de Bens
CONTRATADAS
- Imóveis Rurais

Valor

A. [0 ; 10]

Pontuação Obtida

10
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2.6 META 16 – ESCRITÓRIOS LOCAIS
A. DESCRIÇÃO DA META 16
Instalar e Manter os Escritórios Locais, para gerenciamento, monitoramento, desenvolvimento da gestão
ambiental interna, controle e execução de atividades.
INDICADOR


Descrição: Escritórios implantados
A. Escritório de Gestão Avançada Vista Alegre (Barragens Serro Azul e
Igarapeba. Barragens Gatos, Panelas II, Barra de Guabiraba e Brejão
para Resgate de Fauna)  [ 0 ; 7 ]
B. Escritório Barra de Guabiraba (Barragens Gatos, Panelas II, Barra de
Guabiraba e Brejão)  [ 0 ; 3 ]

B. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ATENDIMENTO A META 16
A fim de implantar os escritórios de atendimento em locais de fácil acesso à população, assim como com
uma boa estrutura física de suporte para os trabalhos a serem desenvolvidos, foram realizadas diversas
visitas nos municípios próximos às barragens em construção, a fim de encontrar o imóvel adequado. As
visitas contaram com o apoio do governo local e da comunidade.
Como resultado da procura, foram implementados 02 escritórios locais, próximos às barragens de Serro
Azul e Barra de Guabiraba, O escritório de Serro Azul localizado no Engenho Vista Alegre e nomeado como
Complexo de controle Ambiental, local de fácil acesso a população e estrategicamente de grande apoio as
atividades nas barragens. Em Barra de Guabiraba, o imóvel escolhido localiza-se na praça central da cidade,
e além da estrutura de escritório, é utilizado também como alojamento.
O escritório local de Vista Alegre divide-se internamente no EAG (Escritório avançado de gestão), o CTAF
(Centro de triagem e assistência a fauna) e o viveiro florestal, e durante o período de 2014 houveram
diversas atividades.
Escritório de Serro Azul
Escritório Avançado de Gestão
Para o funcionamento do escritório foram adquiridos equipamentos como mobília, notebooks,
impressoras, geladeira, fogão, freezer condicionadores de ar modelo Split, Data show e bebedouros. Além
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de também, terem sido custeadas, durante todo o período as despesas de manutenção destas estruturas
implantadas nas barragens, conta de energia, pagamento de prestação de serviços a terceiros, despesas
com material de consumo, Internet, limpeza e segurança 24h, entre outras despesas.
Figura 2.6-1 – (A-E) Escritório Local da Barragem Serro Azul.

A

B

C

D

E
Fonte: DEC / ITEP-OS, 2014
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Para atender à demanda de água do escritório foi realizada análise da água do poço já existente seguindo
os padrões dispostos nas legislações cabíveis descritas no processo de licenciamento ambiental e outorga
de captação.
Figura 2.6-2 – (A-D) Licenciamento do poço.

A

B

C

D
Fonte: DEC / ITEP-OS, 2014

Devido às condições do terreno foi necessário a raspagem e o nivelamento do terreno com solo pedregoso.
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Figura 2.6-3 – Acessos principais: antes (A), depois (B).

A

B
Fonte: DEC / ITEP-OS, 2014

Horta Escola
A Horta Escola Agroecológica vem demostrar que um sistema de produção voltado para técnicas
sustentáveis de manejo, pode transformar a consciência das pessoas, resgatar os costumes dos
antepassados e estimular a utilização dos recursos naturais como meios de sobrevivência, visando um
harmônico convívio com o meio ambiente. Além de também contribuir com uma alimentação mais
saudável, qualidade de vida, produtos sem agrotóxicos, conservação do bioma local, na reflexão da
importância dos processos ecológicos, envolvendo as comunidades para atuarem em prol da conservação,
proteção e recuperação do ecossistema local.
Figura 2.6-4 – (A, B) Aula da Horta escola.

A

B
Fonte: DEC / ITEP-OS, 2014
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Atividades com a comunidade
Encontro de Mulheres de Vista Alegre (EVA)
A equipe socioambiental do ITEP/OS promove um encontro com as mulheres do Engenho Vista Alegre no
Complexo de Controle Ambiental – Vista Alegre, com o objetivo de iniciar a formação de um grupo para
compartilhar conhecimentos e informações, através de ciclos de palestras e atividades em Educação
Socioambiental.
Por decisão do grupo, o encontro com as mulheres foi nomeado EVA (Encontro Vista Alegre) e com as
crianças EVA-MIRIM. Ficou acordado que os encontros serão realizados quinzenalmente sempre às quartasfeiras no período da tarde.
O projeto do EVA tem a finalidade de trazer a comunidade para debater informações sobre cuidado com a
saúde, políticas públicas e questões ambientais, como disposição correta de resíduos e utilização de adubo
orgânico, durante todo o evento as crianças participam separadamente de temas relacionados ao meio
ambiente, contação de história e brincadeiras lúdicas.
Figura 2.6-5 – (A-D) Encontro Vista Alegre.

A

B

C

D
Fonte: DEC / ITEP-OS, 2014
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Viveiro Florestal
Para atender as demandas para o plantio de mudas nas áreas desmatadas durante o decorrer das obras das
barragens, foi realizada a Compra e Instalação do Viveiro Florestal, que produzira espécies de mudas
acordo com o inventário florestal da região suprimida.
Figura 2.6-6 – Viveiro florestal

Fonte: DEC / ITEP-OS, 2014
Fonte: DEC / ITEP-OS, 2014

Centro de Triagem e Assistência a Fauna (CTAF)
O CTAF tem a finalidade de receber, identificar, marcar, triar, avaliar, recuperar, reabilitar e destinar
adequadamente os animais silvestres resgatados, de cada grupo taxonômico temporariamente alojados,
Figura 2.6-7 – Centro de Triagem e Assistência a fauna

Fonte: DEC /ITEP-OS, 2014
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Figura 2.6-8 – Licença de instalação do CTAF

Fonte: DEC /ITEP-OS, 2014

Projetos Sustentáveis
Telhado Verde
O telhado verde é um projeto que contribui para qualidade do ar, melhoria no aspecto visual, conforto
térmico e acústico.
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Figura 2.6-9 – (A-D) Instalação do telhado verde.

A

B

C

D
Fonte: DEC /ITEP-OS, 2014

Para facilitar as projeções, análise de projeto, planejamento e gestão, foi criado o modelo tridimensional
utilizando os dados dos projetos sustentáveis previstos para o escritório local.
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Figura 2.6-10 – Foto aérea no modelo 3D.

Fonte: DEC /ITEP-OS, 2014

Em decorrência da necessidade de medir a qualidade do ar local foi instalado uma plataforma de coleta de
dados, um pluviômetro manual e o hi-vol que farão parte do programa da qualidade do ar, assim como
dará auxilio as pesquisas que necessitam de dados técnicos.
Figura 2.6-11 – (A-C) Plataforma de coleta de dados, Pluviômetro e o hi-vol.

A

B
Fonte: DEC /ITEP-OS, 2014
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C
Fonte: DEC /ITEP-OS, 2014

Foi realizado em barra de Guabiraba o Levantamento das Associações existentes.
Figura 2.6-12 – Imagem da frente da casa.

A

B
Fonte: DEC /ITEP-OS, 2014

C. ATIVIDADES ADICIONAIS DESENVOLVIDAS NA META 16
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Feira de Tecnologias Ambientais
O Instituto de tecnologia de Pernambuco participou da Feira de Tecnologias Ambientais promovida pela
Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), através da Unidade Regional do Agreste, com o
intuito de expor e compartilhar tecnologias sustentáveis aplicadas em vista alegre e promover a
oportunidade de geração de negócios, reunindo expositores que vão mostrar as melhores práticas para o
desenvolvimento com base nas tecnologias verdes.
Figura 2.6-13 – Estande do ITEP na feira de tecnologia ambiental

A

B
Fonte: DEC /ITEP-OS, 2014

D. EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA COM A META 16
Quadro 2.6-1 – Equipe Técnica Envolvida com a Meta 16
Nome
Gabriel Lyra Mendes Vieira Mota
Paulo Henrique
Severino Francisco

Formação
Engenheiro Ambiental
Tecnólogo em Gestão Ambiental
Caseiro
Fonte: DEC /ITEP-OS, 2014
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E. RESULTADOS ALCANÇADOS NA META 16
Quadro 2.6-2 – Atividades Desenvolvidas na Meta 16

ATIVIDADES
CONTRATADAS

Indicador

Valor

Escritórios
implantados

A. Vista Alegre [ 0 ; 7 ]
B. Barra de Guabiraba [ 0 ; 3 ]

Pontuação Obtida

Fonte: DEC /ITEP-OS, 2014
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7
3

2.7 META 17 – DESSALINIZADORES
A. DESCRIÇÃO DA META 17
Esta meta tem por objetivo fortalecer as políticas públicas de acesso à água de boa qualidade para o
consumo humano, promovendo a recuperação e manutenção de 150 (cento e cinquenta) sistemas
de dessanilização de água.
INDICADOR
 Descrição: Sistemas em funcionamento
 Valor:
A. Número de sistemas recuperados e mantidos multiplicado por (0,074)
Os sistemas de beneficiamento das águas salinas encontradas em barragens e poços tubulares foram
instalados em várias regiões do semiárido nordestino, com o objetivo de minimizar os efeitos da falta
de água nos períodos de estiagem prolongada. Como o ciclo das estiagens mais longas não tem uma
frequência conhecida, e estes sistemas ficam pouco utilizados ou até mesmo desativados nos
períodos das chuvas, ficando sujeitos a danos por falta de funcionamento e manutenção. No
momento atual, existe a necessidade de forma emergencial, de se ofertar água potável a fim de
minimizar os efeitos da seca sobre a vida das pessoas, e muitos equipamentos não estão em
condições de funcionamento (estima-se que estão em condições de fornecer água dessanilizada em
torno de 25% do total instalado pelo governo do estado). Faz-se necessário a implantação de uma
ação com o objetivo de diagnosticar a situação funcional dos sistemas instalados para que sejam
reativados, e se faça também a reciclagem dos responsáveis pelo gerenciamento e operação dos
Chafarizes.
Para atendimento a essa meta, foram montadas e equipadas equipes móveis capazes de diagnosticar
e recuperar, quando possível, em campo o sistema dessanilizador, buscando em uma única
campanha reativar o funcionamento dos equipamentos que compõem o sistema.
No diagnóstico para recuperação, realiza-se primeiramente contato com os responsáveis pela
operação do sistema, seguido pela análise das condições do equipamento, assim como, toda a
infraestrutura integrante (poço, reservatórios, abrigo e tubulações), além de serviços da obra civil a
serem executados e serviços a serem realizados no equipamento para seu funcionamento. No
diagnóstico para construção de infraestrutura de cabinados, realiza-se contato com responsáveis das
comunidades e/ou pessoas ligadas ao município, em seguida avalia-se o ponto mais apropriado para
instalação de um equipamento dessalinizador, levando-se em conta algumas referências principais
(poço, ponto de energia próximo, escola, posto de saúde ou algum ponto prioritário da comunidade),
além de pessoas responsáveis pelo funcionamento do sistema.
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A recuperação consiste na realização de atividades necessárias para o funcionamento do sistema, em
seguida avaliam-se os procedimentos que estão sendo utilizados e a eficiência do equipamento, além
da coleta de amostras para comprovação. Para a manutenção realiza-se contato com o/os
responsáveis pela operação do sistema, analisam-se as condições do equipamento, toda a
infraestrutura integrante (poço, reservatórios, abrigo e tubulações), procedimentos que estão sendo
realizados e eficiência do equipamento.
B. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ATENDIMENTO A META 17
B.1 – OUTUBRO 2013
Foram realizadas atividades de manutenção nos equipamentos de 10 localidades, distribuídas por 06
municípios.
Tabela 2.7-1 – Localização e serviços executados em Outubro de 2013.
MUNICÍPIOS

LOCALIDADES

Bom Jardim
Limoeiro

Lagoa da Cobra
Cabeça de Vaca
Poço do Pau
Sítio Cadeias
Lagoa Rasa
Sítio Cafuba

FAMÍLIAS
BENEFICIADAS
70
70
150
150
100
300

Vila do Pará

120

Manutenção

Gravatá do Ibiapina

100

Manutenção

Passira
Santa Cruz do
Capibaribe
Taquaritinga do
Norte
Vertentes

Centro
Livramento

SERVIÇO EXECUTADO

350
200
Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção

Manutenção
Manutenção

REGISTRO DE ATIVIDADES:
Figura 2.7-1 – Dessalinizador manutenido na localidade de Livramento – Vertentes-PE.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.7-2 – Dessalinizador manutenido na localidade de Lagoa da Cobra – Bom Jardim-PE.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

B.2 – NOVEMBRO 2013
Foram realizadas atividades de manutenção nos equipamentos de 02 localidades no município de
Passira.
Tabela 2.7-2 – Localização e serviços executados em Novembro de 2013
MUNICÍPIOS

LOCALIDADES

Passira

Varjada de Cima
Sítio Bebedouro

FAMÍLIAS
BENEFICIADAS
50
30

SERVIÇO EXECUTADO
Manutenção
Manutenção

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

REGISTRO DE ATIVIDADES:
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Figura 2.7-3 – Dessalinizador manutenido na localidade Sítio Bebedouro – Passira-PE.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.7-4 – Dessalinizador manutenido na localidade de Varjada de Cima – Passira-PE.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

B.3 – JANEIRO DE 2014
Foram realizadas atividades de recuperação em equipamentos de 2 localidades e manutenção nos
equipamentos de 9 localidades, distribuídas por 3 municípios diferentes.
Tabela 2.7-3 – Localização e serviços executados em Janeiro de 2014
MUNICÍPIOS

Passira

Salgadinho

LOCALIDADES
Sitio Candeais
Sítio Bebedouro
Sitio Varjada de
cima
Sitio Carrapicho
Sitio Lagoa Rasa
Povoado Bengala
Centro

FAMÍLIAS
BENEFICIADAS
150
30

SERVIÇO EXECUTADO

50

Manutenção

50
100
150

Manutenção
Manutenção
Recuperação
Manutenção
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Manutenção
Manutenção

São Bento do Una

Maniçoba dos
Soares
Loteamento santo
Afonso
Povoado do Gama
Centro-Matadouro

150

Manutenção

1.500

Manutenção

400
-

Manutenção
Recuperação

REGISTRO DE ATIVIDADES:
Figura 2.7-5 – Recuperação de Dessalinizador no Povoado Bengala – Passira-PE.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.7-6 – Dessalinizador manutenido no Povoado do Gama – São Bento do Una-PE.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

B.4 – FEVEREIRO DE 2014
Foram realizadas atividades de recuperação em 1 equipamento e manutenção nos equipamentos de
2 localidades, distribuídas por 2 municípios diferentes.
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Tabela 2.7-4 – Localização e serviços executados em Fevereiro de 2014
MUNICÍPIOS
Bom Jardim
Sta. Cruz do
Capibaribe

LOCALIDADES
Caiana
Lagoa do Cobra
Cacimba de Baixo
Vila do Pará

FAMÍLIAS
BENEFICIADAS
100
70
120

SERVIÇO EXECUTADO
Recuperação
Manutenção
Manutenção
Manutenção

REGISTRO DE ATIVIDADES:

Figura 2.7-7 – Manutenção do Dessalinizador Povoado Lagoa do Cobra – Bom Jardim-PE.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.7-8 – Dessalinizador manutenido no Povoado Cacimba de Baixo – Santa Cruz do CapibaribePE.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

B.5– MARÇO DE 2014
Foram realizadas atividades de recuperação em 6 equipamento, manutenção em 13 equipamentos
além de diagnósticos em equipamentos de 02 localidades, essas atividades foram realizadas em 07
municípios diferentes.
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Tabela 2.7-5 – Localização e serviços executados em Março de 2014.
MUNICÍPIOS

Passira

Vertentes
Salgadinho
Limoeiro
Cumaru
São Bento do Una
Taquaritinga do
Norte

LOCALIDADES
Cafubá
Chã dos Negros
Chã dos Cocos
Sitio pedra tapada
Poço do pau
Candeais
Cacimbinha
Vila Bengala
Bebedouro
Ribeiro do mel
Livramento
Sede
Sede
Ribeiro Fundo
Sítio mendes
Cabeça de Vaca
Sítio Camarada
Povoado do Gama
Gravatá do Ibiapina
Sítio Cabaço
Vila do Socorro

FAMÍLIAS
BENEFICIADAS
300
100
70
300
150
150
70
160
30
200
200
350
70
70
60
400
100
150

SERVIÇO EXECUTADO
Manutenção
Recuperação
Recuperação
Recuperação
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Recuperação
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Recuperação
Manutenção
Diagnóstico
Manutenção
Diagnóstico
Recuperação
Manutenção

REGISTRO DE ATIVIDADES:
Figura 2.7-9 – Recuperação do Dessalinizador na localidade do Sítio Cabaço – Taquaritinga do Norte PE.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Figura 2.7-10 – Manutenção do Dessalinizador na sede do município de Salgadinho-PE.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

B.6– ABRIL DE 2014

Foram realizadas atividades de diagnósticos em 6 equipamentos, e instalação de caixas
d’água em 2 equipamentos, essas atividades foram realizadas em 3 municípios diferentes.
Tabela 2.7-6 – Localização e serviços executados em Abril de 2014.
MUNICÍPIOS

Passira
Limoeiro
Taquaritinga do
Norte

LOCALIDADES
Povoado Araras
Vertente Seca
Tamanduá
Cacimbinha
Cabeça de Vaca
Sítio Pedra
Povoado Jerimum
Povoado Algodões

FAMÍLIAS
BENEFICIADAS
20
70
70
50
100

SERVIÇO EXECUTADO
Diagnóstico
Diagnóstico
Diagnóstico
Inst. De Caixa-d’água
Inst. De Caixa-d’água
Diagnóstico
Diagnóstico
Diagnóstico

REGISTRO DE ATIVIDADES:
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Figura 2.7-11 – Instalação de caixa d’água do Dessalinizador na localidade do Sítio Cabeça de Vaca,
Limoeiro -PE.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.7-12 – Realização de Diagnóstico do Dessalinizador na localidade Sítio Algodões, município
de Taquaritinga do Norte-PE.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

B. 7– MAIO DE 2014
Foram realizadas atividades de diagnósticos em 06 equipamentos, e instalação de caixas d’água em
02 equipamentos, essas atividades foram realizadas em 03 municípios diferentes.
Tabela 2.7-7 – Localização e serviços executados em Maio de 2014.
MUNICÍPIOS
Riacho das Almas
Pesqueira
Taquaritinga do
Norte
Caruaru

LOCALIDADES
Barriguda de Baixo
Sítio Areias
Sec. Meio
Ambiente
Bairro Centenário
Jerimum
Algodões
Riacho Doce

FAMÍLIAS
BENEFICIADAS
80
-

SERVIÇO EXECUTADO
Diagnóstico
Diagnóstico

-

Diagnóstico

30
50
100
200

Recuperação
Recuperação
Diagnóstico
Manutenção
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Cumaru

Sta. Maria do
Cambucá

Casinhas
São Bento do Una

Belo Jardim

Limoeiro

Malhada de
Barreiras
Queimada
Juá
Pau Santo
Sítio Riacho dos
Patos /Lagoa
Roçada
Sítio Poços
Camarada
Pilões
Tabuas
Sítio Coqueiro
Sítio Jacaré
Sítio Baixio de
Baixo
Pov. Lagoa
Escondida
Sítio Montado
Pov. Gama
Bom Conselho
(Bairro)
Cavalo Morto
Parque do Bambu
Sto. Antônio
Vila Fernando
Abreu
Ribeiro Fundo

200

Manutenção

480

Diagnóstico
Manutenção

50

Manutenção

60
40
-

Recuperação
Recuperação
Diagnóstico
Diagnóstico
Diagnóstico
Diagnóstico

-

Diagnóstico

40

Diagnóstico

400

Diagnóstico
Diagnóstico

-

Diagnóstico

-

Diagnóstico
Diagnóstico
Diagnóstico

-

Diagnóstico

70

Manutenção

REGISTRO DE ATIVIDADES:
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Figura 2.7-13 – Serviço de manutenção do Dessalinizador na localidade Pau Santo, Caruaru – PE.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.7-14 – Recuperação do Dessalinizador na localidade do Sítio Jerimum, município de
Taquaritinga do Norte-PE.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Anexos
Nas pastas referentes aos anexos desta meta é possível encontrar: i) Fichas de campo, ii) Registros
fotográficos e; iii) Resultados de Análise de Água.
C. ATIVIDADES ADICIONAIS DESENVOLVIDAS NA META 17
C.1 - ANALISE FISCO-QUIMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁQUA
Foram realizadas analises físico-químicas e microbiológicas da água proveniente da saída do poço,
após o tratamento e a do rejeito proveniente da dessalinização. Essas análises atendem aos
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parâmetros tanto da portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, que dispões sobre os
procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão
de potabilidade, como á resolução n° 396, de 03 de abril de 2008, que dispõe sobre a classificação e
diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas seus respectivos valores
Máximos Permitidos (VMP) para cada um dos usos considerados como preponderantes e os limites
de quantificação praticáveis (LQP), considerados como aceitáveis para aplicação desta Resolução.
No gráfico 1, é mostrado a quantidade mensal de análises físico-químicas e microbiológicas da água
proveniente dos dessalinizadores. Ao todo foram realizadas 27 análises entre os meses de outubro
de 2013 a Dezembro 2014.
Figura 2.7-15 – Gráfico da quantidade de análises realizadas em 2014.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

D. EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA COM A META 17
Quadro 2.7-1 - Equipe Técnica Envolvida com a Meta 17
NOME
Ângela Oliveira
Vicente Natanael
Manoel Ludugero
Raomax Charlles
Paulo Fernandes
Edmilson José
Fabio Santos
Cristiano José

FORMAÇÃO
Química
Geógrafo
Comunicação Social
Engenheiro Civil
Mecânico
Eletricista
Pedreiro
Servente
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Péricles Santana
Roberto Santos
João Erick
Silvio Mário
Liliane Marilia
Adriana Lopes
Cinthia Souza
Marcia Coelho

Servente
Servente
Servente
Biólogo
Auxiliar Técnica
Administração
Bióloga
Socióloga

Fabiana Dantas

Socióloga

Flora Pessoa

Educadora Ambiental

Luciana Pontes

Bióloga

Mônica Sarabia

Socióloga

Cândida Jucá

Assistente Social
Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

E. RESULTADOS ALCANÇADOS NA META 17
Quadro 2.7-2 – Atividades Desenvolvidas na Meta 17

ATIVIDADES
CONTRATADAS

Indicador

Valor

Pontuação Obtida

Sistemas
Consolidados e
Ampliados

Número de sistemas
recuperados e mantidos
multiplicado por (0,074)

63 x 0,074 = 4,66

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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2.8 META 18 – CARTOGRAFIA DE APOIO
A. DESCRIÇÃO DA META 18
A realização das atividades relacionadas a esta meta irá disponibilizar à SEINFRA material cartográfico
necessário à tomada de decisão para execução das políticas públicas de recursos hídricos no estado
de Pernambuco, possibilitando a espacialização das atividades planejadas, em execução e em fase de
detalhamento de projetos.


Descrição: Sistema de Informação
disponibilizado na Internet



Valor:

Geográfica

em

operação

e

A. [ 0 ; 10 ]
A necessidade de armazenar, recuperar e disseminar informações em um intervalo de tempo que
possibilite a tomada de decisão de um gestor é de extrema importância para execução de políticas
públicas no Estado. Os Sistemas de Geoinformações são importantes instrumentos que contribuem
para este fim, gerando mapas temáticos, gráficos e relatórios, ainda permitindo o acesso através da
web.
Neste sentido, propõem-se o desenvolvimento de uma base de dados georreferenciados do Estado
de Pernambuco englobando dados sociais e ambientais, a qual forneça subsídios para as políticas de
recursos hídricos do Estado. Integrarão esse bando: cadastro de endereços das localidades rurais
pesquisados pelo Censo/IBGE; dados populacionais por setor censitário e indicadores de
abastecimento d’água, saneamento e coleta de lixo, bem como outras informações relevantes para o
SIG.
Para atingir essa meta, serão seguidas as seguintes etapas:
1. Organização e formatação dos dados;
2. Elaboração de projeto cartográfico;
3. Desenvolvimento e implementação do bando de dados;
4. Publicação do SIG na web.
B. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ATENDIMENTO A META 18
A meta Cartografia de Apoio ao longo do ano de 2014 foi executada a partir de 03 (três) frentes de
ações, a primeira delas resultou atualização e disponibilização de informações por meio do Sistema
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de Informações Geográficas WEB – KOMPASS Barragens, visando a tomada de decisão e
acompanhamento das ações executadas pela SEINFRA e instituições parceiras; a segunda se
constituiu a partir da elaboração de documentos cartográficos para subsidiar ações dos Planos de
Controle Ambiental e o desenvolvimento dos Estudos Ambientais nas Barragens; e a terceira
destinou-se ao Projeto Pernambuco Tridimensional, sendo responsável pela validação (ainda em
curso) dos produtos aerofotogramétricos que estão sendo gerados oriundos do mapeamento digital
de todo território do Estado.
Sistema de Informações Geográficas – KOMPASS Barragens
Durante o ano de 2014 foram realizadas atualizações e inserções de novas ações no KOMPASS
Barragens, destacando-se o Cadastro Fundiário, com status da situação de desapropriação das
propriedades levantadas nas Barragens de Serro Azul, Barra de Guabiraba, Igarapeba, Panelas II,
Brejão, Gatos e o levantamento cadastral adicional da Barragem de São Bento do Una, em virtude do
aumento da Área de Utilidade Pública.
Acesso: kompass.itep.br/kompass
Login: seinfra
Senha: seinfra2014
Figura 2.8-1 – Barragem de São Bento do Una no KOMPASS

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Figura 2.8-2 – Relação das propriedades cadastradas disponibilizadas no KOMPASS.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.8-3 – Status desapropriação Barra de Guabiraba

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Figura 2.8-4 – Status desapropriação Brejão

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.8-5 – Status desapropriação Gatos

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.8-6 – Status desapropriação Panelas II

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Figura 2.8-7 – Status desapropriação Igarapeba

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.8-8 – Status desapropriação Serro Azul

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Elaboração de Documentos Cartográficos
Esta ação consistiu na produção de material cartográfico em apoio aos eixos temáticos de
Arqueologia, Socioambiental, Antrópico, Físico, Biótico e Recursos Florestais, visando a elaboração
dos Planos de Controle Ambiental e na revisão dos mapas elaborados para o EIA/RIMA da Barragem
de São Bento do Una, o qual devido as modificações no projeto executivo, seus mapas tiveram que
ser modificados e reelaborados. Todos os produtos mencionados encontram-se relacionados nos
Anexos.
Validação dos Produtos Cartográficos do Pernambuco Tridimensional
Esta ação envolveu a avaliação dos primeiros produtos cartográficos adquiridos do projeto de
mapeamento do estado de Pernambuco intitulado Pernambuco Tridimensional. Neste processo
foram executadas as etapas de validação de dados que constituem a metodologia de validação de
dados espaciais criada pela Unidade de Geoinformação (UGEO) do ITEP.
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Foram gerados relatórios referentes às etapas de validação que são:
1. Etapa 1: Análise de dados (relatório de análise de dados);
2. Etapa 2: Levantamentos de campo (relatório de campo);
3. Etapa 3: Avaliação estatística (relatório de avaliação estatística).
O relatório final de validação compreendeu a junção destes três relatórios em um único documento
que foi entregue à Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA-PE) em versões impressa e digital. Foram
realizados os procedimentos de validação de forma isolada para cada entrega de produto e os
relatórios de validação foram batizados de acordo com a ordem de recebimento dos pacotes de
dados, desta forma foram gerados dois relatórios de validação até o final de 2014 que receberam os
nomes de 1ª Entrega e 2ª Entrega de dados.
C. ATIVIDADES ADICIONAIS DESENVOLVIDAS NA META 18
D. EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA COM A META 18
Quadro 2.8-1 - Equipe Técnica Envolvida com a Meta 18
Nome
Ana Monica Correia
Aramis Leite de Lima
Diego Quintino Silva
Felipe José Alves de Albuquerque
Flávio Porfírio Alves
Lea Valongo
Luiz Cláudio Ferreira
Rafael Costa Cavalcanti
Vanessa Costa Maranhão

Formação
Geógrafa
Engenheiro Cartógrafo
Tecnólogo em Geoprocessamento
Geógrafo
Engenheiro Cartógrafo
Engenheiro Cartógrafo
Técnico em Geodésia
Engenheiro Cartógrafo
Engenheira Cartógrafa
Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

E. RESULTADOS ALCANÇADOS NA META 18
Quadro 2.8-2 – Atividades Desenvolvidas na Meta 18

ATIVIDADES
CONTRATADAS

Indicador

Valor

Pontuação Obtida

Sistema de Informação
Geográfica em operação e
disponibilizado na Internet

A. [ 0 ; 10 ]

10

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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2.9 META 19 – REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DO PROJETO DE RENATURALIZAÇÃO DO RIO
BEBERIBE
A. DESCRIÇÃO DA META 19
Realizar procedimentos técnicos para efeito de cumprimento da Legislação Ambiental vigente no que
tange à elaboração de documentos para a Autorização de Supressão da Vegetação junto à CPRH e
apoio técnico à Gestão do Patrimônio Cultural a partir da interlocução com o IPHAN e demais órgãos
intervenientes.
INDICADOR


Descrição: Documentos Protocolados



Valor:
A. ASV (Autorização de Supressão Florestal)
1. Rio Beberibe  [ 0 ; 0,5 ]
B. Patrimônio Cultural (Gestão Técnica)
1. Rio Beberibe  [ 0 ; 0,5 ]

Serão relacionados e elaborados os documentos necessários à Autorização de Supressão Vegetal –
ASV, acrescendo-se ainda, a liberação dos serviços de destocamento e limpeza do terreno,
compostos pelo conjunto de operações destinadas à remoção das obstruções naturais ou artificiais
existentes nas áreas de implantação das obras, a serem indicadas pela SRHE.
O serviço de apoio técnico à Gestão do Patrimônio Cultural visa o auxílio nas negociações e
resoluções de quaisquer questões relativas ao Patrimônio Cultural que envolva o Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de
Pernambuco – FUNDARPE, ou o Ministério Público – MP. Os serviços de assessoria técnica da Gestão
do Patrimônio Cultural serão executados dentro das seguintes áreas de atuação:


Apoio Técnico – atender e orientar as demandas da Secretaria de Recursos Hídricos sobre as
questões conceituais, legais e metodológicas referentes ao trato do patrimônio cultural.



Mediação de Conflitos – Participar de reuniões no Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – IPHAN, na Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco
– FUNDARPE, ou no Ministério Público – MP, a fim de sanar quaisquer problemas referentes
ao patrimônio cultural na área do empreendimento.

 Arquivo, Documentação e Pesquisa – Guarda e registro de informações em processos e
protocolos de documentos e reuniões, assim como processos de tombamento, fotografias,
depoimentos, históricos, documentos de bens e documentos gráficos para compor o arquivo
sobre o patrimônio cultural relacionado ao empreendimento.
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B. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ATENDIMENTO A META 19
Patrimônio Cultural (Gestão Técnica)
As atividades relacionadas à Gestão Técnica do Patrimônio Cultural concerniram na elaboração de
uma resposta aos questionamentos do Ministério Público sobre a ausência dos serviços de
prospecção arqueológica na área do empreendimento de Revitalização e Dragagem do Rio Beberibe.
Também constam no hall das atividades desenvolvidas a assessoria em sobre as questões
conceituais, legais e metodológicas referentes ao trato do patrimônio cultural.
C. ATIVIDADES ADICIONAIS DESENVOLVIDAS NA META 19
Todas as atividades desenvolvidas na Meta 19 estavam previstas no escopo do Plano de Trabalho do
CG SEINFRA / ITEP-OS.
D. EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA COM A META 19
Quadro 8.9-1 - Equipe Técnica Envolvida com a Meta 19
Nome
Aramis Macêdo Leite Júnior
Kleber Costa
Daniel Quintino

Formação
Historiador
Engenheiro Florestal
Tecnólogo em Geoprocessamento

E. RESULTADOS ALCANÇADOS NA META 19
Quadro 8.9-2 – Atividades Desenvolvidas na Meta 19

ATIVIDADES
CONTRATADAS

Indicador

Valor

Pontuação Obtida

Documentos
Protocolados

A. [ 0 ; 0,5 ]
B. [ 0 ; 0,5 ]

0,5
0,5
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2.10 META 20 – CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA DOCE
A. DESCRIÇÃO DA META 20
Construir 31 tanques de rejeito para os sistemas de dessalinização e implantar ações estratégicas
para ampliar o acesso à água, prezando pelos princípios de aproveitamento sustentável de recursos,
além de cuidados ambientais e sociais na gestão de sistemas de dessalinização.
INDICADOR
 Descrição: Tanques de rejeito em funcionamento
 Valor:
A. Tanques de Rejeito
1. Número de tanques de rejeito construídos multiplicados por
(0,16)
B. Mobilização Social
1. Número de termos de gestão multiplicados por (0,16)
As ações relacionadas à esta meta contemplam as seguintes atividades:


Construção de Tanques de rejeitos para os sistemas de Dessalinização: o processo de
dessalinização é uma das alternativas para minimizar os efeitos da escassez de água na
região Agreste e Sertão Pernambucano, contudo os rejeitos dos dessalinizadores
normalmente possuem alta concentração de sais. Sua destinação final direta sobre o solo,
quando ocorre sem nenhum tratamento, causa impactos ambientais negativos severos. Para
tanto, tem-se como objetivo construir 31 tanques de rejeito para apoiar a manutenção dos
sistemas de dessalinização, aumentar o tempo de vida dos mesmos e reduzir possíveis
impactos ambientais associados à processo de tratamento da água.



Mobilização Social: Visa a contribuir com a conscientização socioambiental, por meio de
atividades nas comunidades e escolas, participação na realização de eventos. Estabelecendo
um processo participativo junto às comunidades locais, envolvendo diversos setores
atuantes como prefeituras, igrejas, movimentos sociais, entre outros. Integrando as
populações beneficiadas para que possam, a partir do conhecimento de sua realidade, ter
uma visão crítica e transformadora do seu ambiente. Buscando o envolvimento dessas
populações, que estas se sintam parte do ambiente, visto que possui características próprias.
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Assim, acredita-se que essas comunidades serão capazes de proteger e mudar o seu meio,
incorporando, inclusive, técnicas e abordagens que lhes permitam a sua melhoria.
B. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ATENDIMENTO A META 20
Adequar o armazenamento de rejeito em 31 dessalinizadores. A construção dos tanques de rejeito é
parte integrante do sistema de dessalinização, que como um todo, integra o Programa Água Doce
com intuito de promover o acesso à água de boa qualidade.
Os tanques de rejeito são construídos com material do próprio local de intervenção do projeto,
sendo que, tanto ser construídos utilizando material local adjacente utilizando material local
transportado, caso haja necessidade de complementação.
Construir 31 tanques de rejeito para os sistemas de dessalinização e implantar ações estratégicas
para ampliar o acesso à água, prezando pelos princípios de aproveitamento sustentável de recursos,
além de cuidados ambientais e sociais na gestão de sistemas de dessalinização.
Os tanques de rejeito apresentarão conformação trapezoidal, sendo que, a regra adotada, para o
reservatório, foi a referência de aproximadamente 1,30 metro de lâmina d´agua, mantendo-se um
bordo livre de 20 centímetros, ou seja, diques 1,50 metros de altura.
A construção deverá ser feita diretamente com escavadeira hidráulica ou retroescavadeira. No
método construtivo, o material proveniente da escavação do leito dos viveiros, deverá ser empilhado
no eixo dos diques, procedendo-se o seu espalhamento e compactação até o nível da cota de
coroamento estabelecida para tanque.
A escavação do leito tanque, para retirada de material a ser empregado na construção dos diques,
deverá obedecer a um rigoroso controle na altura dos cortes.
Antes do início dos serviços de escavação e construção os maciços, deve-se proceder a locação e
escavação das valas (trincheiras), para fixação da tubulação de descarga do reservatório.
B.1 METODOLOGIA

Para a execução do Projeto em pauta fez necessário, realizar um diagnóstico ambiental, através das
atividades de Mobilização Social e Sustentabilidade Ambiental nas 31 comunidades selecionadas em
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relação aos recursos hídricos, servindo como apoio à gestão do uso da água dos dessalinizadores
implantados, com base nos pressupostos do Programa Água Doce.
Tal diagnóstico possui características das comunidades e de seus recursos hídricos, com o
estabelecimento de prioridades de ações para implementação de soluções, fundamental para a
construção dos mecanismos de gestão e sustentabilidade ambiental dos sistemas de dessalinização.
Foram realizadas reuniões com os prefeitos dos municípios beneficiados, e providenciadas à
regularização da titularidade das áreas onde serão instalados os tanques (através de termos de
cessão de uso), seguindo então para as ações de mobilização, para a construção dos “acordos locais”
(mecanismos de gestão) e do diagnóstico social, e simultaneamente as atividades de
sustentabilidade ambiental com a elaboração do diagnóstico técnico ambiental. As ações de
mobilização e sustentabilidade ocorrerão de forma simultânea com trabalho conjunto nos
diagnósticos técnico, ambiental e social.
Com a conclusão das obras dos tanques e formalizados os “acordos locais” por meio de assinatura de
todos os atores envolvidos, será implementada a gestão do sistema de dessalinização, conforme a
política do PAD.
Atividades desenvolvidas:


Realização de reuniões com os prefeitos dos municípios beneficiados visando possíveis
parcerias;



Verificação da disponibilidade de área para a construção do reservatório de contenção do
concentrado;



Regularização da titularidade da terra onde serão implantados os reservatórios, com Termo
de Cessão de Uso com prazo mínimo de 5 anos ou doação;



Mobilização Social, para a construção dos “acordos locais” (mecanismos de gestão) e
constituição do diagnóstico social (Detalhamento nos anexos 2.10-3 e 2.10-4);



Diagnóstico técnico e ambiental, através das atividades de sustentabilidade ambiental;



Adequação do armazenamento de rejeito em 31 dessalinizadores (Especificações técnicas –
Anexo 2.10-1) com acompanhamento de técnicos do Estado, concomitantemente com os
trabalhos de mobilização e sustentabilidade ambiental;
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Diagnóstico da situação dos recursos hídricos, avaliando as condições atuais de
abastecimento de água e o funcionamento dos dessalinizadores recuperados (Detalhamento
- Anexo 2.10-2);



Operação dos sistemas de dessalinização, com a formalização dos “acordos locais” assinados
por todos os atores envolvidos, para a gestão do sistema de dessalinização;



Monitoramento técnico, ambiental e de gestão dos sistemas de dessalinização, sendo aos
poucos reduzida a periodicidade das visitas, visando minimizar a dependência das
comunidades;



Realização de reuniões periódicas para monitoração das ações.

B.1.1 Metodologia Específica – Componente Mobilização Social

Um dos maiores desafios do PAD é contribuir com estruturas permanentes de gestão dos sistemas de
dessalinização. A experiência de programas anteriores ensinou que instalar ou recuperar os sistemas
de dessalinização não é suficiente para garantir a oferta continuada de água de boa qualidade para
as famílias do semiárido. É preciso, também, investir na organização de mecanismos de gestão que
viabilizem o funcionamento desses sistemas a médio e longo prazo.

O componente Mobilização Social do PAD tem como objetivos:

• Contribuir para o estabelecimento de bases sólidas de cooperação e participação social na gestão
dos sistemas de dessalinização;
• Colaborar no processo de definição dos acordos que garantirão o funcionamento dos
dessalinizadores em longo prazo;
• Mediar a interlocução, as negociações e os conflitos de interesses entre os diferentes atores sociais
envolvidos no processo de implementação dos sistemas de dessalinização.

Esse Componente foi estruturado de modo a atuar em duas linhas principais de ação: na construção
de instâncias locais de gestão dos sistemas de dessalinização, e na formação de técnicos junto aos
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grupos gestores estaduais para colaborarem com as comunidades na construção das instâncias locais
de gestão dos sistemas de dessalinização.
Essas ações, integradas às atividades dos componentes técnico e ambiental, focalizam justamente a
construção destes mecanismos de gestão – chamados de “acordos”, e objetivam o estabelecimento
de bases sólidas de cooperação e participação social na gestão dos sistemas de dessalinização (poço,
dessalinizador, destino adequado do rejeito).
Implementar a gestão local dos sistemas de dessalinização, a partir da definição dos acordos que
garantam as bases sólidas de cooperação e participação social para o funcionamento em longo prazo
dos referidos sistemas.

A importância da mobilização social é contribuir com os atores sociais envolvidos com a gestão dos
sistemas de dessalinização a encontrar as soluções para seus problemas, em vez de oferecer modelos
prontos para mediação dos conflitos e de impor regras de acesso e uso da água dessalinizada e de
sistemas de gestão, sem perder de vista, no entanto, os princípios norteadores do Programa Água
Doce.

B.2 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E MATERIAIS
B.2.1 – Capinação e limpeza superficial do terreno
Esse serviço é executado de modo a deixar completamente livre não só a área do canteiro da obra,
como também os caminhos necessários ao transporte de equipamentos e materiais diversos.
Será de responsabilidade do EMPREITEIRO, o transporte do material proveniente da limpeza para
locais aprovados pela FISCALIZAÇÃO.
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Figura 2.10-1 – Limpeza preliminar.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

B.2.2 – Locação da obra
A locação da obra será realizada com uso de gabarito de madeira de acordo com as indicações do
projeto dos reservatórios que possibilitem o acabamento final mais racional e econômica possível.
A exigência do item anterior não exime a responsabilidade da CONTRATADA quanto à execução, por
sua conta e no prazo estipulado, das modificações, reposições, demolições e correções resultantes
de erro na locação.

B.2.3 – Reservatório do Rejeito (Tanque de Concentrado)
Os diques foram construídos com material do próprio local de intervenção do projeto, sendo que,
tanto podem ser construídos utilizando material local adjacente como utilizando material local
transportado, caso haja necessidade de complementação.
Os diques apresentam conformação trapezoidal, sendo que, a regra adotada, para o reservatório, foi
a referência de 1,30 metro de lâmina d’água, mantendo-se um bordo livre de 20 centímetros, ou
seja, diques com 1,50 metros de altura.
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A construção foi feita diretamente com escavadeira hidráulica ou retro-escavadeira. No método
construtivo, o material proveniente da escavação do leito dos viveiros, empilhando no eixo dos
diques, procedendo-se o seu espalhamento e compactação até o nível da cota de coroamento
estabelecida para cada dique.
A escavação do leito do tanque, para retirada de material a ser empregado na construção dos diques,
obedeceu a um rigoroso controle na altura dos cortes.
Figura 2.10-2 – Estrutura dos Diques de contenção

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

B.2.3-1 – Dimensões
Reservatório de rejeito, com formato retangular e área de 360 m 2 e com capacidade de
armazenamento de 540 m3, cujas dimensões seguem representado abaixo (Figura 2.10 e Figura 2.10)











Largura superior (borda)........................................................12,00 m;
Comprimento superior (borda)...............................................30,00 m;
Comprimento inferior (leito)....................................................27,00 m;
Largura inferior (leito) – abastecimento...................................9,00 m;
Largura inferior (leito) – drenagem..........................................9,00 m;
Largura do coroamento...........................................................1,10 m;
Altura do dique – abastecimento.........................................…1,50 m;
Altura do dique – drenagem................................................…1,50 m;
Altura da lâmina d’água.......................................................…1,30 m
Declividade dos taludes......................................................... 1:1.
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Figura 2.10-3 Visão geral do reservatório em planta e corte Longitudinal

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-4 Corte Transversal do Reservatório

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

B.2.3-2 – Compactação dos Diques
A compactação foi efetuada de duas maneiras:

Manual - O material resultante da escavação, devidamente umedecido, foi depositado em
camadas de 0,25m no perímetro demarcado para a edificação dos maciços dos reservatórios e
compactado manualmente com uso de malho.
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Mecanizado - O material escavado será depositado em camadas de 0,40 m, umedecida e
compactada com o auxílio de um compactador vibratório, até atingir o nível de compactação de
110% do proctor normal.
No caso da necessidade de se realizar uma regularização nos taludes dos reservatórios, deverá se
utilizar uma camada de areia media umedecida. Caso, não haja esse tipo de areia nas proximidades,
poderá utilizar outro material friável para o acabamento.

B.3. RESULTADOS OBTIDOS
A escolha das localidades por municípios partiram da prévia a provação dos técnicos da SEINFRA,
mediante visitas do corpo técnico do ITEP as localidades visando o simples reconhecimento da área e
analisando a viabilidades da construção dos Tanques de concentrados.
MUNICÍPIO: Pesqueira
TERRITÓRIO: Região de Desenvolvimento Agreste Central – RD - Distancia da Capital 215 km
População estimada 2013
População 2010
Área da unidade territorial (km²)
Densidade demográfica (hab/km²)
Código do Município

65,374
64.000
1036,45
65,67
2610905

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Quadro 2.10-1 Localidades onde foram construídos os tanques de rejeito (Datas Início e Término das
obras de construção dos Tanques)
Municípios

Pesqueira

Localidades
Angola Nova
Baraúna
Beira Mar
Pintada
Poço Salobro
Sítio Pacheco

Data
Início
26/11/2013
01/11/2013
06/11/2013
05/12/2013
18/11/2013
14/11/2013

Data Término

N° de Dias Trabalhados

06/12/2013
07/11/2013
13/11/2013
13/12/2013
25/11/2013
20/11/2013

9 Dias
5 Dias
6 Dias
7 Dias
6 Dias
5 Dias

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

MUNICÍPIO : Riacho das Almas
TERRITÓRIO : Região de Desenvolvimento Agreste Central – RD - Distante da capital 138,9 km
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População estimada 2013
População 2010
Área da unidade territorial (km²)
Densidade demográfica (hab/km²)
Código do Município

19.947
19.162
314,003
61,02
2611705

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Quadro 2.10-2 Localidades onde foram construídos os tanques de rejeito (Datas Início e Término das
obras de construção dos Tanques)
Municípios

Riacho das
Almas

Localidades
Sítio Pinhões
Sítio Uruçu
Sítio Tanquinho
Sítio Chicão
Sítio Bento
Sítio Trapiá
Sitio Rendeiro
Pau Ferro
Sítio Ramada
Sítio Lagoa Três Irmãos

Data Início Data Término
08/05/2014 13/05/2014
22/04/2014 25/04/2014
14/04/2014 17/04/2014
31/03/2014 04/04/2014
07/04/2014 10/04/2014
16/04/2014 23/04/2014
24/04/2014 29/04/2014
09/05/2014 13/05/2014
09/04/2014 15/04/2014
06/10/2014 10/10/2014

N° de Dias Trabalhados
4 dias
4 dias
4 dias
5 dias
4 dias
4 dias
4 dias
4 dias
5 dias
5 dias

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

MUNICÍPIO: Cumaru
TERRITÓRIO: Região de Desenvolvimento Agreste Setentrional– RD - Distante da capital 89,9431 km
População estimada 2013
População 2010
Área da unidade territorial (km²)
Densidade demográfica (hab/km²)
Código do Município

14.815
17.166
292,242
50,69
1502764

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Quadro 2.10-3 Localidades onde foram construídos os tanques de rejeito (Datas Início e Término das
obras de construção dos Tanques)
Municípios
Cumaru

Localidades
Camarada

Data
Início
08/05/2014

Data Término
13/05/2014
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N° de Dias
Trabalhados
4 dias

Sítio Poços
Sítio Gavião
Sítio Cabugi
Sítio Poço de Pedra
Sítio Agua doce de baixo
Sítio Táboas
Sítio Riacho do Boi
Sítio Gaviões II

22/04/2014
14/04/2014
31/03/2014
07/04/2014
16/04/2014
24/04/2014
07/05/2014
09/04/2014

25/04/2014
17/04/2014
04/04/2014
10/04/2014
23/04/2014
29/04/2014
12/05/2014
15/04/2014

4 dias
4 dias
5 dias
4 dias
4 dias
4 dias
4 dias
5 dias

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

MUNICÍPIO: São Caetano
TERRITÓRIO: Região de Desenvolvimento Agreste Central – RD - Distante da capital 148 km
População estimada 2013
População 2010
Área da unidade territorial (km²)
Densidade demográfica (hab/km²)
Código do Município

36.485
92,23
382,475
95,3
261310

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Quadro 2.10-4 Localidades onde foram construídos os tanques de rejeito (Datas Início e Término das
obras de construção dos Tanques)
Municípios
São Caetano

Localidades
Sítio Enganchada

Data Início
07/04/2014

Data Término
14/04/2014

N° de Dias Trabalhados
6 dias

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

MUNICÍPIO: Jataúba
TERRITÓRIO: Região de Desenvolvimento Agreste Central – RD - Distante da capital 222,1km
População estimada 2013
População 2010
Área da unidade territorial (km²)
Densidade demográfica (hab/km²)
Código do Município

16.679
15.819
672,183
23,53
2608008

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
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Quadro 2.10-5 Localidades onde foram construídos os tanques de rejeito (Datas Início e Término das
obras de construção dos Tanques)
Municípios
Jataúba

Localidades
Passagem do Tó

Data Início
15/09/2014

Data Término
19/09/2014

N° de Dias Trabalhados
5 Dias

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

MUNICÍPIO: São Bento do Una
TERRITÓRIO: Região de Desenvolvimento Agreste Central – RD - Distante da capital 215 km
População estimada 2013
População 2010
Área da unidade territorial (km²)
Densidade demográfica (hab/km²)
Código do Município

56.413
53.242
726,964
77,6
2613008

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Quadro 2.10-6 Localidades onde foram construídos os tanques de rejeito (Datas Início e Término das
obras de construção dos Tanques)
Municípios
São Bento do Una

Localidades
Gama

Data Início
15/09/2014

Data Término
23/09/2014

N° de Dias Trabalhados
7 Dias

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

MUNICÍPIO: Águas Belas
TERRITÓRIO: Região de Desenvolvimento Agreste Meridional – RD - Distancia da capital 313 km
População estimada 2013
População 2010
Área da unidade territorial (km²)
Densidade demográfica (hab/km²)
Código do Município

42.008
40.235
885,98
47,41
2600500

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Quadro 2.10-7 Localidades onde foram construídos os tanques de rejeito (Datas Início e Término das
obras de construção dos Tanques)
Municípios

Localidades

Data Início

Data Término

N° de Dias Trabalhados
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Águas Belas

Sítio Garcia

10/09/2014

16/09/2014

5 Dias

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

MUNICÍPIO PESQUEIRA
LOCALIDADE Angola Nova

COORDENADAS DO EQUIPAMENTO:
Sítio Angola Nova - Área: Rural
DISTRITO
Angola Nova

Latitude
-8
15

25,40

Longitude
-36
37

08,22

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014



Visita inicial data: 27/08/2013



Agendamento das reuniões: 12 de outubro 2013 Apresentação do Programa Água Doce
Pactuação do Acordo de Gestão do Sistema de Dessalinização.



Número de famílias atendidas: 85 famílias beneficiadas com o sistema de dessalinização

Sítio Angola Nova: Localizado a 18 km da sede municipal de Pesqueira, o acesso é considerado
razoável por ser em estrada de chão batido. No sítio está instalado um equipamento com 02
membranas e 02 caixas d’água de 5.000 litros cada uma.
Situação encontrada:


Possui iluminação pública;



A comunidade é arborizada;



Não possui coleta de lixo. Desta forma, segundo informações de alguns moradores, existe a
prática de queimar os resíduos sólidos;



Não possui posto de saúde nesta comunidade;



Possui Associação dos Agricultores de Angola Nova, porém não possui sede.
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No Sítio Angola Nova o sistema de dessalinização é controlado pelo operador Srº Antônio Galdino da
Silva. O operador do sistema de dessalinização informou a técnica do ITEP (Marcia Coêlho) para cada
5.000 litros de água salinizada o sistema produz 3.000 litros de água de rejeito.
A SEINFRA possui termo de cessão de construção do tanque de rejeito no Sítio Angola Nova.
Atualmente, após o processo de dessalinização, a água de rejeito é despejada diretamente no solo à
céu aberto.
Atualmente as famílias beneficiadas pelo sistema de dessalinização podem retirar até 03 baldes de
água de domingo a domingo das 06h às 18h. O sistema de dessalinização ainda atende algumas
famílias do Sítio Gravatá dos Gomes Poção. Além da água do sistema de dessalinização algumas
famílias do Sitio Angola Nova recebem água dos carros pipas do exército.
O operador do sistema de dessalinização informou que foi capacitado em Pesqueira (não soube
informar por quem) para a operacionalização do equipamento, repassou que foi realizada
manutenção dia 12/09/2013.
Quando acontece algum defeito nos sistema de dessalinização, o operador entra em contato com Srº
Jonas Brito, Secretário de Agricultura que contacta a empresa Acqua Pura, empresa responsável pela
manutenção dos sistemas de dessalinização no Município de Pesqueira.
A reunião foi agendada para o dia 06/10/2013, na Sede da Associação do Povoado de Campo Alegre
ficando a 8km do Sítio Angola Nova, mas não aconteceu primeiramente pelo motivo do operador não
estava presente. A reunião foi remarcada para o dia 12/10/2013 às 15h na casa da operadora Srº
Antônio, sendo realizada pela técnica do ITEP Marcia Coêlho. Na reunião foram distribuídas cartilhas
sobre os dessalinizadores, foi apresentado aos presentes o Programa Água Doce estabelecendo
bases sólidas de cooperação e participação desta comunidade na gestão do sistema de
dessalinização e no tratamento e disposição final do rejeito, com o intuito de melhorar a qualidade
de vida das famílias beneficiadas, através da oferta de água de boa qualidade. Na ocasião também foi
realizado a pactuação do Acordo de Gestão, tendo como base principal a ideia de trabalhar com as
comunidades para a construção de soluções cooperativas, para problemas de gestão dos sistemas de
dessalinização, facilitando a ação coletiva.
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A Pactuação do Acordo de Gestão (Anexo 2.10-6) realizado no Sítio Angola Nova atenderá as
seguintes regras:


Cada família será beneficiada com a retirada de até 03 baldes de águas para consumo
humano, três dias na semana (segundas, quartas e sextas-feiras) das 06h às 17h;



Conselho gestor formado e aprovado Presidente – Srº Jurandir Missias Ferreira, Secretária –
Sª Jéssica Aqueda Freitas Ferreira e Tesoureiro – Srº José Carlos Ferreira;



As famílias beneficiadas vão contribuir com o pagamento de uma taxa mensal no valor de R$
2,00 para o Fundo de Manutenção do Sistema, a ser utilizado para eventuais reparos;



Neste acordo não havia representante da prefeitura, orientamos o operador procurar a
Prefeitura para legalizar seu contrato e assim começar a receber ajuda de custo. Em contato
com Srº Domingos (representante de prefeitura) o mesmo abordou que a Prefeitura
continuará comprometida com a quitação das contas de energia.
Registro de Atividades no Município de Pesqueira – Sítio Angola Nova
Figura 2.10-5 Placa do Sistema de dessalinização Sítio Angola Nova

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Figura 2.10-6 Recolhimento das assinaturas na Reunião do Acordo de Gestão

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-7 Reunião de Pactuação

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Os trabalhos de escavação e construção do tanque do Sítio Angola Nova se iniciaram no dia 26 de
Novembro de 2013 e tiveram duração de nove dias. Em princípio foi feita a escavação do tanque com
certa facilidade, posteriormente nos deparamos com um solo mais compacto, dificultando a
execução do trabalho. Concomitantemente uma equipe realizava os trabalhos de marcação e
cerceamento do tanque.
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Os trabalhos com a máquina retroescavadeira iniciaram-se com um operador de grande experiência,
entretanto, surgiu a necessidade da troca de operador por parte da Secretaria de Meio Ambiente de
Pesqueira. O operador que nos foi enviado para a substituição era um rapaz iniciante e sem
experiência para operar a máquina, por esse motivo demorou-se tanto para conclusão dos trabalhos
no tanque de rejeito no Sítio Angola Nova.
Com o término dos trabalhos de escavação e nivelamento deu-se início a etapa de assentamento da
Manta (Geomembrana), concluindo assim os trabalhos no tanque de rejeito do Sítio Angola Nova.

Figura 2.10-8 Sistema de dessalinização Sítio Angola Nova

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-9 Tanque de rejeito sendo construído e cercado

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Figura 2.10-1- Tanque de rejeito pronto

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

LOCALIDADE Baraúna

COORDENADAS DO EQUIPAMENTO:
Sítio Baraúna - Área: Rural
DISTRITO
Baraúna




Latitude
-8
28

12,60

Longitude
-36
40

00,57

Visita inicial data: 13/08/2013
Agendamento das reuniões: 24 de setembro 2013 Apresentação do Programa Água Doce e
Pactuação do Acordo de Gestão do Sistema de Dessalinização
Número de famílias atendidas: 12 famílias beneficiadas com o sistema de dessalinização

Sítio Baraúna: Localizado a 13,3 km da sede municipal de Pesqueira, o acesso é considerado razoável
por ser em estrada de chão batido. No sítio está instalado um equipamento com 02 membranas e 02
caixas de água de 5.000 litros cada uma.
Situação encontrada:


Possui iluminação pública;



A comunidade é arborizada;
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Não possui coleta de lixo. Desta forma, segundo informações de alguns moradores, existe a
prática de queimar os resíduos sólidos;



Não possui posto de saúde nesta comunidade;



Na localidade não possui Associação de Moradores.

Nesta comunidade o sistema de dessalinização e controlado pela operadora Srª Alessandra Cecília,
que mora próximo ao sistema de dessalinização.

A operadora informou a técnica do ITEP (Marcia Coêlho) que foi capacitado pela Secretaria de Infra
Estrutura - SEINFRA, para operacionalização do equipamento. Afirmou que foi realizada manutenção
em 12 de setembro de 2013 como também análise da água.
A operadora do sistema de dessalinização informou ainda que o poço de água salobra do Sítio
Baraúna possui profundidade de 50 metros e que a 5.000 litros de água salinizada o sistema de
dessalinização produz 2.500 litros de água de rejeito.
A SEINFRA já possui termo de cessão de construção do tanque de rejeito na comunidade do Sítio
Baraúna. Atualmente, após o processo de dessalinização, a água de rejeito é despejada diretamente
no solo a céu aberto. No caso do sítio Baraúna, o solo é do tipo argiloso, o que tem causado um
acúmulo da água de rejeito, criando uma grande área encharcada, na qual animais fazem pasto e
depositam suas fezes. Isso tem causado transtornos aos moradores da redondeza, devido ao mau
cheiro e a quantidade de vetores decorrentes desta área encharcada.
As famílias beneficiadas pelo sistema de dessalinização podem retirar até 03 baldes de água de
domingo a domingo às 06h não tendo hora para finalizar. O sistema de dessalinização ainda atende a
algumas famílias do Sítio Beira Mar, quando o seu sistema de dessalinização encontra-se quebrado.
Além da água do sistema de dessalinização algumas famílias desta comunidade recebe água dos
carros pipas do exército.
Quando acontece algum defeito, a operadora liga para a Prefeitura do Município de Pesqueira
informa ao Srº Jonas Brito, Secretário de Agricultura que entra em contato com a empresa Acqua
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Pura, empresa responsável pela manutenção dos sistemas de dessalinização no município de
Pesqueira.
A reunião foi agendada para o dia 24/09/2013 às 19h na casa da operadora Srª Alessandra, sendo
realizada pelo técnico da SEINFRA (Srº Hélio Pedroza) e a técnica do ITEP (Marcia Coêlho),
totalizando 14 participantes. Na reunião foram distribuídas cartilhas sobre o sistema de
dessalinização, foi apresentada aos presentes o Programa Água Doce estabelecendo bases sólidas de
cooperação e participação desta comunidade na gestão do sistema de dessalinização e no
tratamento e disposição final do rejeito, com o intuito de melhorar a qualidade de vida das famílias
beneficiadas, através da oferta de água de boa qualidade. Na ocasião também foi realizado a
pactuação do Acordo de Gestão, tendo como base principal a ideia de trabalhar com as comunidades
para a construção de soluções cooperativas, para problemas de gestão dos sistemas de
dessalinização, facilitando a ação coletiva.
A Pactuação do Acordo de Gestão (Anexo 2.10-7) realizado no Sítio Baraúna atenderá as seguintes
regras:


Cada família será beneficiada com a retirada de até 03 baldes de águas para consumo
humano, os sete dias da semana das 07h às 13h;



Conselho gestor formado e aprovado, formado pelo Presidente – Srº José Andrade de
Oliveira, Secretário – Srº Francisco de Assis Paes Lopes e Tesoureiro – Srº Luiz Carlos de
Oliveira;



As famílias beneficiadas vão contribuir com o pagamento de uma taxa mensal no valor de R$
5,00 para o Fundo de Manutenção do Sistema, a ser utilizado para eventuais reparos;



Neste acordo o representante da Prefeitura, Sr. Jonas Celso Maia de Brito, abordou que a
Prefeitura continuará comprometida com a quitação das contas de energia do sistema de
dessalinização instalado no Sítio Baraúna, como também continuar a ajuda de custo para
operadora de R$ 250,00.

Registro de Atividades no Município de Pesqueira – Sítio Baraúna

Relatório Anual Meta-20: Consolidação do Programa Água Doce– CG SEINFRA/ITEP-OS

2.10-20

Figura2.10-2 – Dessalinizador sítio Baraúna.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-3 - Cartaz de agendamento da reunião

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Figura 2.10-13 Reunião de Pactuação do Acordo.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Ao dar início ao trabalho de escavação constatou-se que o terreno era bastante compacto e rochoso,
o que dificultou o processo de escavação, sendo possível escavar somente 20cm do mesmo. Para
compensar a profundidade especificada no projeto (1,5m) foram construídas as paredes do tanque
com solo retirado de áreas próximas, a partir daí começaram efetivamente os trabalhos de
nivelamento, bem como a etapa de cerceamento da área do tanque. O local onde foi construído o
tanque de rejeito em baraúna é um local plano e isso facilitou muito os trabalhos nessa localidade.
Terminados os trabalhos de escavação e nivelamento deu-se início a etapa de colocação da Manta
(Geomembrana). Por ser a primeira geomembrana a ser colocada, foi muito trabalhosa sua
instalação devido o grande peso e não haver qualquer indicação (manual) explicando como deveria
ser executada.
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Figura 2.10-44 Tanque de rejeito nivelado e cercado

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-15 Tanque de rejeito pronto

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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LOCALIDADE Beira Mar

COORDENADAS DO EQUIPAMENTO:
Povoado de Beira Mar - Área: Rural
DISTRITO
Povoado Beira Mar

Latitude
-8
2

15,00

Longitude
-35
53

21,09

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014



Visita inicial data: 13/08/2013



Agendamento das reuniões: 28 de setembro 2013 Apresentação do Programa Água Doce e
Pactuação do Acordo de Gestão do Sistema de Dessalinização



Número de famílias atendidas aproximadamente: 80 famílias beneficiadas com o sistema de
dessalinização.

Povoado Beira Mar: Localizado a 15 km da sede municipal de Pesqueira, o acesso é considerado
razoável por ser em estrada de chão batido. No sítio está instalado um equipamento com 02
membranas e 02 caixas de água de 5.000 litros cada uma.
Situação encontrada:


Possui iluminação pública;



A comunidade é arborizada;



Não possui coleta de lixo, por este motivo, segundo informações de alguns moradores, ainda
existe a prática de queimar os resíduos sólidos;



Não possui posto de saúde nesta comunidade.

Nesta comunidade o sistema de dessalinização e controlado pelo operador Srº Amauri Muniz de
Oliveira. O operador do sistema de dessalinização informou a Técnica do ITEP (Marcia Coêlho) que foi
capacitado pela SEINFRA para a operacionalização do equipamento. Afirmou que foi realizada
manutenção e a análise da água em 12 de setembro de 2013. Repassou também que o poço de água
salobra tem aproximadamente 62 metros de profundidade e a cada 5.000 litros de água salinizada o
sistema produz 3.000 litros de água de rejeito.
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A SEINFRA já possui termo de cessão de construção do tanque de rejeito no Povoado Beira Mar.
Atualmente o rejeito é despejado a céu aberto, causando impactos ambientais negativos severos por
apresentar uma alta concentração de sais e outra parte do rejeito é utilizada para dessedentação de
animais.
Atualmente as famílias beneficiadas pelo sistema de dessalinização podem retirar até 02 fichas, que
são distribuídas no horário de 05h às 11h, tendo acesso água 03 dias na semana.
O sistema de dessalinização ainda atende algumas famílias do Sítio Recanto e Liberal. Além da água
do sistema de dessalinização algumas famílias do Povoado Beira Mar recebem água dos carros pipas
do exército.
Quando acontece algum defeito nos sistema de dessalinização, o operador liga para a Prefeitura
Municipal de Pesqueira entra em contato com o Srº Domingos ou Srº Jonas Brito que contactam a
empresa Acqua Pura, empresa que realiza a manutenção nos sistemas de dessalinização no
Município de Palmares.
A reunião foi agendada para o dia 28/09/2013 às 17h, sendo realizada pelo técnico da SEINFRA (Srº
Hélio Pedroza) e a Técnica do ITEP (Marcia Coêlho). A princípio a reunião havia sido marcada para
acontecer na Associação dos Moradores de Santa Luzia tendo como presidenta a Srª Gisélia Leite da
Silva, mas aconteceu na casa paroquial. Na reunião foram distribuídas cartilhas sobre os sistemas de
dessalinização, foi apresentado aos presentes o Programa Água Doce estabelecendo bases sólidas de
cooperação e participação desta comunidade na gestão do sistema de dessalinização e no
tratamento e disposição final do rejeito, com o intuito de melhorar a qualidade de vida das famílias
beneficiadas, através da oferta de água de boa qualidade. Na ocasião também foi realizado a
pactuação do Acordo de Gestão, tendo como base principal a ideia de trabalhar com as comunidades
para a construção de soluções cooperativas, para os problemas de gestão dos sistemas de
dessalinização, facilitando a ação coletiva.
A Pactuação do Acordo de Gestão (Anexo 2.10-8) realizado no Povoado Beira Mar atenderá as
seguintes regras:
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Cada família será beneficiada com a retirada de 02 baldes de água para consumo humano,
duas vezes na semana (terças e sextas-feiras) no horário das 05h às 11h;



Formado e aprovado o conselho gestor do qual ficou como Presidente – Srº José Silvio Alves
dos Santos, Secretária – Srª Gisélia Leite da Silva e Tesoureira – Srª Maria Suzane Alves dos
Santos;



As famílias beneficiadas vão contribuir com o pagamento de uma taxa mensal no valor de R$
3,00 para o Fundo de Manutenção do Sistema, a ser utilizado para eventuais reparos;



Não houve representante da Prefeitura nesta reunião, mas mesmo assim Srº Jonas Brito
confirmou que a Prefeitura vai continuar comprometida com a quitação das contas de
energia do sistema de dessalinização instalado no povoado. O operador Srº Amauri é
funcionário da Prefeitura, onde recebe um salário mínimo para desempenho de suas
funções.

Registro de Atividades no Município de Pesqueira – Povoado Beira Mar
Figura 2.10-16 Sistema de Dessalinização de Beira Mar

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Figura 2.10-17 Cartaz de agendamento da reunião

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-18 Reunião da Pactuação do Acordo

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

O Sítio Beira Mar está localizado a 4 km do Sítio Baraúna, a área onde foi construído o tanque situase nas proximidades do dessalinizador. O processo de construção do tanque apresentou certo grau
de dificuldade devido à declividade apresentada pelo terreno. A área cedida para a construção do
tanque era parte da estrada que dava acesso (entrada) à comunidade de Beira Mar, fato que
dificultou e quase inviabilizou a construção do tanque, pois a cerca ficou tomando parte dessa
estrada. O Sítio Beira Mar foi a localidade que apresentou o terreno com maior irregularidade e a
compensação dessas irregularidades só foi possível graças ao caminhão caçamba enviado pela
secretaria de meio ambiente. A. máquina que trabalhava escavando o tanque teve que se deslocar a
um local próximo para obtenção de material(solo) e efetuar o carregamento da caçamba.
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Enquanto o material era transportado uma equipe trabalhava fazendo a cerca do tanque e outra,
juntamente com os engenheiros, trabalhavam no nivelamento das paredes e do leito (fundo) do
tanque. Ao terminar os trabalhos com o caminhão caçamba, foi cercada a pequena parte que ficou
aberta para passagem do caminhão, concluindo assim, a cerca do tanque.
Ao terminar a cerca do tanque deu-se continuidade aos trabalhos de nivelamento das paredes do
tanque de rejeito.
Com o término da escavação e nivelamento deu-se início a etapa de colocação da Manta (Membrana
Geossintética), concluindo assim os trabalhos no tanque de rejeito do Sítio Beira Mar.

Figura 2.10-19 – Dessalinizador Sítio Beira Mar

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Figura 2.10-20 Tanque de rejeito sendo construído

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-21 Tanque de rejeito pronto

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

LOCALIDADE Pintada

COORDENADAS DO EQUIPAMENTO:
Sítio Pintada- Área: Rural
DISTRITO
Sítio Pintada

Latitude
-8
14

21,03

Longitude
-36
35

45,51

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Visita inicial data: 27/08/2013



Agendamento das reuniões: 13 de outubro 2013 Apresentação do Programa Água Doce e
Pactuação do Acordo do Sistema de Dessalinização.



Número de famílias atendidas aproximadamente: 60 famílias beneficiadas com o sistema de
dessalinização

Sítio Pintada: Localizado a 24 km da sede municipal de Pesqueira, o acesso considerado razoável por
ser em estrada de chão batido. No sítio está instalado um equipamento com 02 membranas e 02
caixas de água de 5.000 litros cada uma.
Situação encontrada:


Possui iluminação pública;



A comunidade é arborizada;



Não possui coleta de lixo por este motivo, segundo informações de alguns moradores, existe
a prática de queimar os resíduos sólidos;



Não possui posto de saúde neste Sítio;



No Sítio Pintada possui a Associação dos Agricultores do Sítio de Pintada.

No Sítio Pintada o sistema de dessalinização é controlado pelo operador Srº Cláudio Vasconcelos. O
mesmo informou a técnica do ITEP (Marcia Coêlho) que as instruções de como operacionalizar o
sistema de dessalinização foi passado pelo antigo operador do equipamento. O mesmo não soube
informar a data exata da última manutenção, que aconteceu na quinzena de julho de 2013.
O operador informou também que o poço de água salobra possui aproximadamente 52 metros de
profundidade e que a cada 5.000 litros de água salinizada o sistema produz 3.000 litros de água de
rejeito.
A SEINFRA já possui termo de cessão de construção do tanque de rejeito do Sítio Pintada.
Atualmente este rejeito é despejado a céu aberto, causando impactos ambientais negativos severos
por apresentar uma alta concentração de sais e outra parte do rejeito é utilizada dessedentação de
animais. A população por conta própria construiu um tanque de cimento para água rejeitada
aproveitando melhor para o gado.
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Atualmente as famílias beneficiadas pelo sistema de dessalinização recebem até 02 fichas, que são
distribuídas no horário de 05h às 11h, tendo acesso água 03 dias na semana.
Em período de grande estiagem, o sistema de dessalinização, atende algumas famílias dos sítios
Lagoa de Felix e Algodões. Algumas famílias do Sítio Pintada, além da água do sistema de
dessalinização recebem também água dos carros pipas do exército.
No Sítio possui Associação denominada Associação dos Agricultores do Sítio de Pintada. As reuniões
da Associação acontecem todos os 2° domingo de cada mês às 10h, atual presidente Srº Eleno
Sesário das Neves.
Quando acontece algum defeito, o operador do equipamento liga para a prefeitura do município e
entra em contato com o Srº Domingos ou Srº Jonas Brito que contacta a empresa Acqua Pura,
empresa que realiza a manutenção dos sistemas de dessalinização no município de Pesqueira.
A reunião foi agendada para o dia 13/10/2013 às 10h e 50min na Associação dos Agricultores do Sítio
Pintada, sendo realizada pela técnica do ITEP (Marcia Coêlho). Na reunião foram distribuídas
cartilhas sobre os dessalinizadores, foi apresentado aos presentes o Programa Água Doce
estabelecendo bases sólidas de cooperação e participação desta comunidade na gestão do sistema
de dessalinização e no tratamento e disposição final do rejeito, com o intuito de melhorar a
qualidade de vida das famílias beneficiadas, através da oferta de água de boa qualidade. Na ocasião
também foi realizado a pactuação do Acordo de Gestão, tendo como base principal a ideia de
trabalhar com as comunidades para a construção de soluções cooperativas, para os problemas de
gestão dos sistemas de dessalinização, facilitando a ação coletiva.
A Pactuação do Acordo de Gestão (Anexo 2.10-9) realizada com o Sítio Pintada atenderá as seguintes
regras:


Cada família será beneficiada com a retirada de 02 baldes de água para consumo humano,
três vezes na semana (segundas, quartas e sextas-feiras) no horário das 06h às 18h;



Formado e aprovado o conselho gestor do qual ficou como Presidente – Srº Romildo Cesário
das Neves, Secretário – Srº José Rozangilo Alves da Silva e Tesoureiro – Srº Eleno Sesário das
Neves;
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As famílias beneficiadas vão contribuir com o pagamento de uma taxa mensal no valor de R$
2,00 para o Fundo de Manutenção do Sistema, a ser utilizado para eventuais reparos;

Neste acordo o representante da prefeitura, Srº José Domingos da Mota, abordou que a mesma vai
continuar comprometida com a quitação das contas de energia do sistema de dessalinização e
orientou que o operador procurasse a Prefeitura levando a documentação para firmar o contrato,
para que o operador possa receber ajuda de custo de R$ 250,00.
Registro de Atividades no Município de Pesqueira – Sítio Pintada:
Figura 2.10-22 Dessalinizador sítio Pintada

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-23 Apresentação do Programa Água Doce e Pactuação do Acordo
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Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

O Sítio Pintada apresentou boas condições para escavação, embora o terreno seja um pouco
acidentado (declive). A execução dos trabalhos ocorreu de forma semelhante aos executados no Sítio
Angola Nova, onde a medida que a escavação era realizada, outra parte da equipe dava sequencia ao
trabalho de cerceamento da área do tanque.
A principal dificuldade encontrada no Sítio Pintada foi com relação ao nivelamento do tanque, já que
era necessário fazer a compensação entre os cortes efetuados no terreno e a área a ser aterrada.

Figura 2.10-24 – Dessalinizador Sítio Pintada

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-25 Tanque de rejeito nivelado e cercado
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Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

LOCALIDADE Salobro

COORDENADAS DO EQUIPAMENTO:
Sítio Salobro- Área: Rural
DISTRITO
Sítio Salobro

Latitude
-8
36

42,88

Longitude
-36
41

18,41

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014



Visita inicial data: 20/08/2013



Agendamento das reuniões: 19 de outubro 2013 Apresentação do Programa Água Doce e
Pactuação do Acordo do Sistema de Dessalinização.



Número de famílias atendidas aproximadamente: 150 famílias beneficiadas com o sistema de
dessalinização

Sítio Salobro: Localizado a 36 km da sede municipal de Pesqueira, o acesso é considerado razoável
por ser em estrada de chão batido. No sítio está instalado um equipamento com 02 membranas e 02
caixas d’água de 5.000 litros cada uma.
Situação encontrada:


Possui iluminação pública;



A comunidade é arborizada;



Não tem coleta de lixo por este motivo, segundo informações de alguns moradores, existe a
prática de queimar os resíduos sólidos;



Não possui posto de saúde nesta comunidade;



Possui Associação Mista de Moradores e Produtores Rurais do Distrito de Salobro.

No Sítio Salobro o sistema de dessalinização é controlado pelo operador Srº Claudenio Gonçalves da
Silva (conhecido como Srº Deno). Atualmente cada família paga R$ 0,30 por cada 20l de água, tendo
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acesso ao sistema de dessalinização para retirada da água 03 dias na semana (segundas, quartas e
sextas-feiras).
O operador do equipamento de dessalinização informou a técnica do ITEP (Marcia Coêlho) que o
poço de água salobra possui aproximadamente 50 metros profundidade e a cada 5.000 litros de água
salinizada o sistema produz 3.000 litros de água de rejeito.
A SEINFRA já possui termo de cessão de construção do tanque de rejeito do Sítio Salobro.
Atualmente este rejeito é despejado a céu aberto, causando impactos ambientais negativos severos
por apresentar uma alta concentração de sais. Outra parte do rejeito é utilizada na dessedentação de
animais.
Além da água do sistema de dessalinização algumas famílias do Sítio de Salobro recebem água dos
carros pipas do exército.
O operador do sistema de dessalinização informou que foi capacitado pela SEINFRA, para a
operacionalização do equipamento. Não soube informar a data exata da última manutenção, mas
aconteceu na segunda quinzena de julho de 2013.
No Sítio possui Associação Mista de Moradores e Produtores Rurais do Distrito de Salobro (ASMOSA),
as reuniões acontecem todos os 2° sábado de cada mês às 19h, atual presidenta Srª Luedja de Cassia
Soares das Neves.
Quando acontece algum defeito, o operador do equipamento de dessalinização liga direto para
empresa que realiza manutenção no sistema de dessalinização no Município de Pesqueira - Acqua
Pura.
A reunião foi agendada para o dia 19/10/2013 às 19h e 30min na ASMOSA, sendo realizada pelo
técnico da SEINFRA Srº Hélio Pedroza. Na reunião foram distribuídas cartilhas sobre os
dessalinizadores, foi apresentado aos presentes o Programa Água Doce estabelecendo bases sólidas
de cooperação e participação desta comunidade na gestão do sistema de dessalinização e no
tratamento e disposição final do rejeito, com o intuito de melhorar a qualidade de vida das famílias
beneficiadas, através da oferta de água de boa qualidade. Na ocasião também foi realizado a
pactuação do Acordo de Gestão, tendo como base principal a ideia de trabalhar com as comunidades
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para a construção de soluções cooperativas, para os problemas de gestão dos sistemas de
dessalinização, facilitando a ação coletiva.
A Pactuação do Acordo de Gestão (Anexo 2.10-10) realizada com o Sítio Pintada atenderá as
seguintes regras:


Cada família será beneficiada com a retirada de 03 baldes de água para consumo humano,
três vezes na semana (segundas, quartas e sextas-feiras) no horário das 15h às 18h;



Formado e aprovado o conselho gestor do qual ficou como Presidenta – Srª Fernanda Maria
Pereira da Silva, Secretária – Srª Luciária Gonçalves da Silva e Tesoureira – Srª Mônica
Barbosa dos Santos;



A Prefeitura afirmou, através do seu representante Srº Jonas Brito, que continuará
comprometida com a quitação das contas de energia do sistema de dessalinização como
também a ajuda de custo para operador de R$ 250,00;



As famílias irão contribuir com o pagamento de uma taxa de R$ 0,50 por 60l de água, sendo
¹/2 desse valor destinado para reforçar a gratificação do operador e ¹/2 para o Fundo de
Manutenção do Sistema, a ser utilizado para eventuais reparos.
Registro de Atividades no Município de Pesqueira – Sítio Salobro:
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Figura 2.10-26 – Placa do sistema de dessalinização Sítio Salobro

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

As obras no sítio Salobro tiveram início no dia 18 de novembro de 2013 e se estenderam até o dia 25
de novembro.
Embora o terreno seja um pouco em declive, o tanque de salobro foi de fácil execução. O terreno
apresentou boas condições de escavação, o solo escavado era um material de boa qualidade e de
fácil compactação, deixamos um espaço apenas para passagem da máquina e fizemos praticamente
todo o cerceamento do tanque. Os trabalhos com a máquina foram rápidos e eficientes e o
nivelamento foi logo concluído. O único problema apresentado foi que a máquina faltou combustível
e acabou dando entrada de ar, isso atrasou os serviços em dois dias. Com a conclusão dos serviços de
nivelamento começamos a instalar a Geomembrana.
Figura 2.10-27 Dessalinizador Salobro
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Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-28 Tanque de rejeito nivelado e cercado

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-29 Tanque de rejeito pronto

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

LOCALIDADE Sítio Pacheco

COORDENADAS DO EQUIPAMENTO:
Sítio Pacheco - Área: Rural
DISTRITO
Pacheco

-8

Latitude
32
37,44

-36

Longitude
36
23,08
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Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014



Visita inicial data: 20/08/2013;



Agendamento das reuniões: 06 de outubro 2013 Apresentação do Programa Água Doce
Pactuação do Acordo de Gestão do Sistema de Dessalinização;



Número de famílias atendidas: 20 famílias beneficiadas com o sistema de dessalinização.

Sítio Pacheco: Localizado a 31 km da sede municipal de Pesqueira, acesso considerado razoável em
estrada de chão batido. No sítio está instalado um equipamento com 03 membranas e 02 caixas de
água de 5.000 litros cada uma.
Situação encontrada:


Possui iluminação pública;



A comunidade é arborizada;



Não possui coleta de lixo. Desta forma, segundo informações de alguns moradores, existe a
prática de queimar os resíduos sólidos;



Não possui posto de saúde nesta comunidade;



Possui Associação dos Moradores e Pequenos Produtores Rurais do Sítio Pacheco.
Segundo informações da Srª Josilania de Fátima Cavalcante (conhecida como Srª Nene),

Presidenta da Associação dos Moradores e Pequenos Produtores do Sítio Pacheco o sistema de
dessalinização instalado no Sítio Pacheco nunca funcionou, devido a decisão da comunidade em
discordar da utilização sem tanque de rejeito com o rejeito contaminando o solo. Por este motivo
também não possui operador do sistema de dessalinização.
A SEINFRA já possui termo de cessão de construção do tanque de rejeito do Sítio Pacheco.
A reunião foi agendada para o dia 06/10/2013 às 10h na Associação dos Moradores e
Pequenos Produtores do Sítio Pacheco, sendo realizada pelo Técnico do SEINFRA Srº Hélio Pedroza.
Na reunião foram distribuídas cartilhas sobre os dessalinizadores, foi apresentado aos presentes o
Programa Água Doce estabelecendo bases sólidas de cooperação e participação desta comunidade
na gestão do sistema de dessalinização e no tratamento e disposição final do rejeito, com o intuito
de melhorar a qualidade de vida das famílias beneficiadas, através da oferta de água de boa
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qualidade. Na ocasião também foi realizado a pactuação do Acordo de Gestão, tendo como base
principal a ideia de trabalhar com as comunidades para a construção de soluções cooperativas, para
problemas de gestão dos sistemas de dessalinização, facilitando a ação coletiva.
Foi pactuado do Acordo de Gestão (Anexo 2.10-11). Sendo nomeado para a função de
operador do sistema de dessalinização Sr. Edvaldo Galindo dos Santos. Assim que o sistema de
dessalinização começar a funcionar no Sítio Pacheco atenderá as seguintes regras:


Cada família será beneficiada com a retirada de até 02 baldes de águas para consumo
humano, três dias na semana (segundas, quartas e sextas-feiras) das 16h às 19h;



Conselho gestor formado e aprovado Presidente – Srº José Damião da Silva, Secretária – Srª
Maria Joselânia dos Santos e Tesoureira – Srª Valdelânia Siqueira Costa;



As famílias beneficiadas vão contribuir com o pagamento de uma taxa mensal no valor de R$
5,00 para o Fundo de Manutenção do Sistema, a ser utilizado para eventuais reparos;



Foi nomeado o operador do sistema de dessalinização que será Srº Edivaldo Galindo dos
Santos;



Nesta reunião não havia representante da prefeitura, mas mesmo assim Srº Jonas Brito
informou que a Prefeitura ficará comprometida com a quitação das contas de energia do
sistema de dessalinização instalado no Sítio Pacheco.
Registro de Atividades no Município de Pesqueira – Sítio Pacheco
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Figura 2.10-30 Sistema de Dessalinização do Sítio Pacheco

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Deu-se início as obras do tanque de rejeito no sítio Pacheco no dia 14 de novembro de 2013 e se
estenderam até o dia 20 de novembro de2013.
A área onde foi construído o tanque de rejeito, no sítio Pacheco, é um e terreno relativamente plano,
o que acabou facilitando algumas condições de trabalhos.
O terreno apresentou boas condições de escavação, embora do meio para o final das escavações
houve o surgimento de rochas e isso dificultou um pouco os trabalhos. O solo escavado era um
material de boa qualidade e de fácil compactação, tivemos que desfazer algumas cercas já existentes
e reconstruí-las em outros locais. Duas dessas cercas foram usadas para cercar o próprio tanque de
rejeito.
Os trabalhos com a máquina foram rápidos e eficientes e o nivelamento foi logo concluído. O único
problema apresentado foi que a máquina furou o pneu e acabamos perdendo um dia inteiro.
Com a conclusão dos serviços de nivelamento começamos a instalar a Membrana Geossintética
(Geomembrana).
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Figura 2.10-31 – Construção do tanque e da cerca.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-32 – Tanque de rejeito cercado e nivelado.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Figura 2.10-33 Tanque de rejeito pronto

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

LOCALIDADE Pau Ferro II

COORDENADAS DO EQUIPAMENTO:
Sítio Pau Ferro II - Área: Rural
DISTRITO
Pau Ferro II

-8

Latitude
16
35,31

-36

Longitude
50
22,14

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014



Visita inicial data: 27/08/2013;



Agendamento das reuniões: 27 de setembro 2013 Apresentação do Programa Água Doce
Pactuação do Acordo de Gestão do Sistema de Dessalinização;



Número de famílias atendidas: 20 famílias beneficiadas com o sistema de dessalinização.

Sítio Pau II Ferro: Localizado a 35 km da sede municipal de Pesqueira, acesso considerado razoável
em estrada de chão batido. No sítio está instalado um equipamento com 02 membranas e 02 caixas
de água de 5.000 litros cada uma.
Situação encontrada:


Possui iluminação pública;



A comunidade é arborizada;
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Não possui coleta de lixo. Desta forma, segundo informações de alguns moradores, existe a
prática de queimar os resíduos sólidos;



Não possui posto de saúde nesta comunidade;



Possui Associação dos Agricultores de Pau Ferro II.

No Sítio Pau Ferro II o sistema de dessalinização é controlado pelo operador Srº José Carlos
Florentino dos Santos (conhecido como Srº Preto) que mora bem próximo ao sistema de
dessalinização. O operador do sistema de dessalinização informou a técnica do ITEP (Marcia Coêlho)
para cada 5.000 litros de água salinizada o sistema produz 3.000 litros de água de rejeito. Na
localidade possui Associação dos Agricultores de Pau Ferro II, o atual presidente é Srº Josivam José
Monteiro, conhecido como Srº Defunto. As reuniões da Associação acontecem na sede, todas as
últimas sextas-feiras de cada mês às 14h.
A SEINFRA já possui termo de cessão de construção do tanque de rejeito do Sítio Pau Ferro II.
Atualmente este rejeito é despejado à céu aberto, causando impactos ambientais negativos severos
por apresentar uma alta concentração de sais.
Atualmente não existe um limite da quantidade de água a ser retirada pelas famílias beneficiadas
pelo sistema de dessalinização, que funciona de segunda a sexta-feira. Além da água do sistema de
dessalinização algumas famílias do Sítio Pau Ferro II recebem água dos carros pipas do exército.
O operador do sistema de dessalinização informou que foi capacitado em Pesqueira (não soube
informar por quem) para a operacionalização do equipamento.
Quando acontece algum defeito no sistema de dessalinização entra em contato com o Srº Jonas
Brito, Secretário de Agricultura que contacta a empresa Acqua Pura, empresa responsável pela
manutenção dos sistemas de dessalinização do Município de Pesqueira.
A reunião foi agendada para o dia 27/09/2013 às 14h na Paróquia do Sítio Pau Ferro II, sendo
realizada pela técnica do ITEP Marcia Coêlho e o Técnico do SEINFRA Srº Hélio Pedroza. Na reunião
foram distribuídas cartilhas sobre os dessalinizadores, foi apresentado aos presentes o Programa
Água Doce estabelecendo bases sólidas de cooperação e participação desta comunidade na gestão
do sistema de dessalinização e no tratamento e disposição final do rejeito, com o intuito de melhorar
a qualidade de vida das famílias beneficiadas, através da oferta de água de boa qualidade. Na ocasião
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também foi realizado a pactuação do Acordo de Gestão, tendo como base principal a ideia de
trabalhar com as comunidades para a construção de soluções cooperativas, para problemas de
gestão dos sistemas de dessalinização, facilitando a ação coletiva.

A Pactuação do Acordo de Gestão (Anexo 2.10-12) realizado no Sítio Pau Ferro II atenderá as
seguintes regras:


Cada família será beneficiada com a retirada de até 02 baldes de águas para consumo
humano, três dias na semana (terças, quintas e sábados) das 13h às 17h;



Conselho gestor formado e aprovado Presidenta – Srª Maria Cleide da Silva Cabral, Secretário
– Srº Manuel Alves dos Santos e Tesoureiro – Srº Erasmo Alves de Cabral;



As famílias beneficiadas vão contribuir com o pagamento de uma taxa mensal no valor de R$
5,00 para o Fundo de Manutenção do Sistema, a ser utilizado para eventuais reparos;



Nesta reunião não havia representante da prefeitura, mas mesmo assim Srº Jonas Brito
informou que a Prefeitura continuará comprometida com a quitação das contas de energia
do sistema de dessalinização instalado no povoado. Atualmente o operador não esta
recebendo ajuda de custo, orientamos o operador procurar a Prefeitura para regularizar seu
contrato e assim começar a receber ajuda de custo.

Registro de Atividades no Município de Pesqueira – Sítio Pau Ferro II
Figura 2.10-34 Sistema de Dessalinização sítio Pau Ferro II

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Figura 2.10-35 – Reunião de Apresentação do Programa Água Doce e Pactuação do Acordo de Gestão

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

A área onde foi construído o tanque de rejeito, no Sítio Pau Ferro II, é um e terreno relativamente
plano, o que acabou facilitando algumas condições de trabalhos.

Todos Os trabalhos de Escavação já estão concluídos, faltando apenas cercar a área do tanque e
instalar a geomembrana.

Figura 2.10-36 – Tanque de Rejeito escavado e nivelado.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Relatório Anual Meta-20: Consolidação do Programa Água Doce– CG SEINFRA/ITEP-OS

2.10-46

MUNICÍPIO RIACHO DAS ALMAS
LOCALIDADE Pinhões

COORDENADAS DO EQUIPAMENTO:
Sítio Pinhões - Área: Rural

DISTRITO
Pinhões

-8

Latitude
1
53,56

-35

Longitude
50
35,97

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014



Visita inicial data: 03/09/2013



Agendamento das reuniões: 01 de novembro 2013 - Apresentação do Programa Água Doce e
Pactuação do Acordo de Gestão.



Número de família atendida aproximadamente: 20 famílias beneficiadas com o sistema de
dessalinização.

Sítio Pinhões: Localizado a 18 km da sede municipal de Riacho das Almas, acesso considerado
razoável em estrada de chão batido. No Sítio Pinhões possui o sistema de dessalinização com 03
membranas e 2 caixas de água de 5.000 litros cada uma.
Situação encontrada:


Possui iluminação pública;



A comunidade é arborizada;



Não acontece a coleta de lixo por este motivo, segundo informações de alguns moradores,
existe a prática de queimar os resíduos sólidos;



Possui Associação Sociedade Comunitária de Pinhões – SOCOP.

Nesta comunidade o sistema de dessalinização é controlado pelo operador Srº Heleno Lopes da Silva,
que informou as técnicas do ITEP – Srª Luciana Pontes e Marcia Coêlho, que cada família é
beneficiada com até 03 baldes de água por dia, todos os dias da semana no horário das 07h às 12h. O
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operador informou também que o poço de água salobra possui aproximadamente 32 metros de
profundidade.
O sistema de dessalinização do Sítio Pinhões fica localizado ao lado do matadouro do Sítio.
A SRHE ainda não disponibilizou o termo de cessão de construção do tanque de rejeito. Atualmente
rejeito é despejado a céu aberto, causando impactos ambientais negativos severos por apresentar
uma alta concentração de sais.
O operador informou que foi capacitado em Riacho das Almas para a operacionalização do sistema
de dessalinização (não lembra quem capacitou), também afirmou foi realizado manutenção e análise
da água em 2012.
Quando ocorre defeito no sistema de dessalinização o operador entra em contato com Srº Naércio
Bezerra, Secretário de Agricultura, que destina algum funcionário para resolver o problema.
A reunião foi agendada para o dia 01/11/2013 às 10:30h na Sociedade Comunitária de Pinhões –
SOCOP, sendo realizada pelas técnicas do ITEP Srª Luciana Pontes e Srª Marcia Côelho. Na reunião
foram distribuídas cartilhas sobre os dessalinizadores, foi apresentado aos presentes o Programa
Água Doce estabelecendo bases sólidas de cooperação e participação desta comunidade na gestão
do sistema de dessalinização e no tratamento e disposição final do rejeito, com o intuito de melhorar
a qualidade de vida das famílias beneficiadas, através da oferta de água de boa qualidade. Na ocasião
também foi realizado a pactuação do Acordo de Gestão, tendo como base principal a ideia de
trabalhar com as comunidades para a construção de soluções cooperativas, para os problemas de
gestão dos sistemas de dessalinização, facilitando a ação coletiva.
Após a pactuação do acordo de gestão (Anexo 2.10-13), o sistema de dessalinização do Sítio Pinhões
seguirá as seguintes definições:


Cada família será beneficiada com até 03 baldes de água para consumo humano, três dias na
semana (terças, quartas e quintas) no horário de 07h às 12h;



Conselho gestor formado e aprovado Presidente – Srº José Fabrício da Silva, Secretária – Srª
Maria Borbosa de Lima e Tesoureira – Srª Gilda Arruda Silva;
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As famílias beneficiadas vão contribuir com o pagamento de uma taxa mensal no valor de
R$2,00 para o Fundo de Manutenção do Sistema, a ser utilizado para eventuais reparos;



Neste acordo o representante da prefeitura - Marcos Ferreira da Silva abordou que a mesma
vai continuar comprometida com a quitação das contas de energia do equipamento instalado
no Sítio Pinhões, como foi informado que o operador já é funcionário da Prefeitura.

Registros de Atividades no Município de Riacho das Almas – Sítio Pinhões
Figura 2.10-37 Sistema de dessalinização Sítio Pinhões.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-38 Reunião Apresentação do Programa Água Doce e Pactuação do Acordo de Gestão.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Figura 2.10-39 – Reunião Apresentação do Programa Água Doce e Pactuação do Acordo de Gestão.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Quanto ao Sítio Pinhões, podemos dizer que para execução deste tanques poucas dificuldades foram
encontradas, visto que as vias foram de mais fácil acesso e o solo com quantidade reduzida de rocha.
Figura 2.10-40 – Tanque de Rejeito Pronto.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

LOCALIDADE Uruçu

COORDENADAS DO EQUIPAMENTO:
Sítio Uruçu - Área: Rural
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DISTRITO
Uruçu

-8

Latitude
4
42,96

-35

Longitude
51
10,08

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014



Visita inicial data: 03/09/2013



Agendamento das reuniões: 31 de outubro 2013 - Apresentação do Programa Água Doce e
Pactuação do Acordo de Gestão



Número de família atendida aproximadamente: 40 famílias beneficiadas com o sistema de
dessalinização

Sítio Uruçu: Localizado a 11 km da sede municipal de Riacho das Almas, acesso considerado razoável
em estrada de chão batido. No Sítio Uruçu possui o sistema de dessalinização com 03 membranas e 2
caixas de água de 5.000 litros cada uma.
Situação encontrada:


Possui iluminação pública;



A comunidade é arborizada;



Não acontece a coleta de lixo por este motivo, segundo informações de alguns moradores,
existe a prática de queimar os resíduos sólidos;

No Sítio Uruçu o sistema de dessalinização é controlado pelo operador Srº Severino Manuel de
Oliveira (conhecido como Bio Ramo) que informou as Técnicas do ITEP – Srª Luciana Pontes e Marcia
Coêlho que o poço de água salobra possui aproximadamente 36 metros. Informou também que cada
família é beneficiada com até 04 baldes de água dia sim dia não no horário da 6h às 15h.
A SRHE já possui o termo de cessão de construção do tanque de rejeito do Sítio Uruçu. O rejeito é
despejado a céu aberto, causando impactos ambientais negativos severos por apresentar uma alta
concentração de sais.
O sistema de dessalinização além de beneficiar as famílias do Sítio Uruçu, também beneficia algumas
famílias de Lagoa Comprida e Camurim.
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O operador do sistema de dessalinização informou também que foi capacitado em Riacho das Almas
para a operacionalização do equipamento (não lembra quem capacitou), também afirmou que foi
realizada manutenção e análise da água (não lembra o período).
Quando ocorre defeito no sistema de dessalinização o operador entra em contato com Sr. Naércio
Bezerra, Secretário de Agricultura, que destina algum funcionário para resolver o problema.
A reunião foi agendada para o dia 31/10/2013 às 10h na casa Srª Roberta Ferreira Lira conhecida
como Dona Beta (vizinha do operador), sendo realizada pelas técnicas do ITEP - Srª Luciana Pontes e
Srª Marcia Côelho. Na reunião foram distribuídas cartilhas sobre os dessalinizadores, foi apresentado
aos presentes o Programa Água Doce estabelecendo bases sólidas de cooperação e participação
desta comunidade na gestão do sistema de dessalinização e no tratamento e disposição final do
rejeito, com o intuito de melhorar a qualidade de vida das famílias beneficiadas, através da oferta de
água de boa qualidade. Na ocasião também foi realizado a pactuação do Acordo de Gestão, tendo
como base principal a ideia de trabalhar com as comunidades para a construção de soluções
cooperativas, para os problemas de gestão dos sistemas de dessalinização, facilitando a ação
coletiva.

Após a pactuação do acordo de gestão (Anexo 2.10-14), o sistema de dessalinização do Sítio Uruçu
seguirá as seguintes definições:


Cada família será beneficiada com até 4 baldes de água, três dias na semana (terças, quintas
e sábados) no horário de 05h às 09h;



Conselho gestor formado e aprovado Presidente – Srº Luiz Manoel de Lima, Secretária – Srª
Roberta Ferreira de Lira e Tesoureiro – Srº Marcelino José da Silva Lira;



As famílias beneficiadas vão contribuir com o pagamento de uma taxa mensal no valor de
R$3,00 para o Fundo de Manutenção do Sistema, a ser utilizado para eventuais reparos;



Neste acordo o representante da prefeitura Sr. Marcos Ferreira da Silva abordou que a
mesma vai continuar comprometida com a quitação das contas de energia do equipamento
instalado no Sítio Uruçu, como também ficou de assumir em janeiro/2014 a remuneração da
operadora responsável (R$ 220,00 mensal).
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Registros de Atividades no Município de Riacho das Almas – Sítio Uruçu:
Figura 2.10-41 Sistema de dessalinização Sítio Uruçu

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10.42 Reunião Apresentação do Programa Água Doce e Pactuação do Acordo de Gestão

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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No Sítio Uruçu, além das dificuldades comuns como solo problemático e acessibilidade restrita,
também nos deparamos com contratempos no que diz respeito à operação da máquina, devido à
própria dificuldade de locomoção desta, tendo em vista que a carreta responsável pelo seu
transporte não conseguia trafegar nas vias de acesso ao local.
Figura 2.10-43 – Tanque de rejeito pronto

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

LOCALIDADE Tanquinho

COORDENADAS DO EQUIPAMENTO:
Comunidade de Tanquinhos - Área: Rural

DISTRITO
Sítio Tanquinhos

Latitude
-8
2

15,00

Longitude
-35
53

21,09

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014



Visita inicial data: 02/09/2013



Agendamento das reuniões: 24 de outubro 2013 Apresentação do Programa Água Doce e
Pactuação do Acordo do Sistema de Dessalinização.



Número de família atendida aproximadamente: 30 famílias beneficiadas com sistema de
dessalinização.
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Sítio Tanquinhos: Localizado aproximadamente a 14 km da sede municipal de Riacho das Almas,
acesso considerado razoável em estrada de chão batido. No sítio está instalado um sistema de
dessalinização com 04 membranas e 02 caixas de água de 5.000 litros cada uma.
Situação encontrada:


Possui iluminação pública;



A comunidade é arborizada;



Não acontece coleta de lixo, por este motivo, segundo informações de alguns moradores,
existe a prática de queimar os resíduos sólidos;



Não possui posto de saúde nesta comunidade.
No Sítio Tanquinhos o sistema de dessalinização é controlado pela operadora Srª Jadilma

Maria da Silva Gonçalves, cada família beneficiada pelo sistema de dessalinização recebe 04 fichas
diariamente (segunda a segunda) no horário de 07h às 10h.
A operadora do sistema de dessalinização informou as técnicas do ITEP (Srª Marcia Coêlho e
Luciana Pontes) que o poço de água salobra possui aproximadamente 52 metros de profundidade, a
que cada 5.000 litros de água salinizada o sistema produz 3000 litros de água de rejeito.
A Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos - SRHE já possui termo de cessão de
construção do tanque de rejeito do Sítio Tanquinhos. Atualmente este rejeito é despejado a céu
aberto, causando impactos ambientais negativos severos por apresentar uma alta concentração de
sais. Outra parte do rejeito é utilizado dessedentação de animais.
Além da água do sistema de dessalinização algumas famílias do Sítio Tanquinhos recebem
água dos carros pipas do exército.
A operadora do sistema informou também que foi capacitada em Riacho das Almas, para a
operacionalização do sistema de dessalinização (não lembra qual empresa foi responsável pelo
treinamento) e que realizada manutenção e análise da água (porém não lembra o período).
Quando acontece algum defeito, a operadora liga entra em contato com o Srº Naércio
Bezerra, Secretário de Infraestrutura, que providencia alguém para resolver o problema.
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A reunião foi agendada para 24/10/2013 às 15h na casa da Srª Maria Josefa da Silva (mãe da
operadora), sendo realizada pelas técnicas do ITEP Srª Luciana Pontes e Srª Marcia Côelho. Na
reunião foram distribuídas cartilhas sobre os dessalinizadores, foi apresentado aos presentes o
Programa Água Doce estabelecendo bases sólidas de cooperação e participação desta comunidade
na gestão do sistema de dessalinização e no tratamento e disposição final do rejeito, com o intuito
de melhorar a qualidade de vida das famílias beneficiadas, através da oferta de água de boa
qualidade. Na ocasião também foi realizado a pactuação do Acordo de Gestão, tendo como base
principal a ideia de trabalhar com as comunidades para a construção de soluções cooperativas, para
os problemas de gestão dos sistemas de dessalinização, facilitando a ação coletiva.

Após a pactuação do acordo de gestão (Anexo 2.10-15), o sistema de dessalinização do Sítio
Tanquinhos seguirá as seguintes definições:


Cada família será beneficiada com 04 baldes de água três vezes na semana (terças, quintas e
sábados) no horário das 07h às 09h;



Conselho gestor formado e aprovado Presidente – Srº José Odair Torres Gonçalves,
Secretária – Srª Maria José Gomes de Lima e Tesoureira – Srª Maria Josefa da Silva;



As famílias beneficiadas vão contribuir com o pagamento de uma taxa mensal no valor de R$
3,00 para o Fundo de Manutenção do Sistema, a ser utilizado para eventuais reparos;



Neste acordo o representante da prefeitura Sr. Marcos Ferreira da Silva abordou que a
mesma vai continuar comprometida com a quitação das contas de energia do sistema de
dessalinização instalado no Sítio Tanquinhos, como também ficou de assumir em
janeiro/2014 a remuneração da operadora responsável (R$ 220,00 mensal).
Registros de Atividades no Município de Riacho das Almas – Sítio Tanquinhos
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Figura 2.10-44 – Sistema de dessalinização

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-45 – Articulação e mobilização

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Figura 2.10-46 – Reunião Apresentação do Programa Água Doce e Pactuação do Acordo de Gestão.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Quanto ao Sítio Tanquinho, situado à 17 km de distância da cidade de Riacho das Almas, podemos
dizer que este é o que nos remete às menores dificuldades encontradas, visto que as vias foram de
mais fácil acesso, e o solo com quantidade de rocha inferior aos demais.
Figura 2.10-47 – Tanque de rejeito pronto

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

LOCALIDADE Chicão

COORDENADAS DO EQUIPAMENTO:
Sítio Chicão - Área: Rural
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DISTRITO
Chicão

Latitude
-8
5

49,21

Longitude
-35
55

19,17

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014



Visita inicial data: 03/09/2013



Agendamento das reuniões: 30 de outubro 2013 - Apresentação do Programa Água Doce e
Pactuação do Acordo do Sistema de Dessalinização



Número de família atendida aproximadamente: 50 famílias beneficiadas com o sistema de
dessalinização

Sítio Chicão: Localizado a 10 km da sede municipal de Riacho das Almas, acesso considerado razoável
em estrada de chão batido. No Sítio Chicão, esta instalado um sistema de dessalinização com 02
membranas e 02 caixas de água de 5.000 litros cada uma.
Situação encontrada:


Possui iluminação pública;



A comunidade é arborizada;



Não é realizada coleta de lixo por este motivo, segundo informações de alguns moradores,
existe a prática de queimar os resíduos sólidos;



Não possui posto de saúde nesta comunidade.

Nesta comunidade o sistema de dessalinização é controlado pelo operador Srº Zaquel Severiano de
Carvalho, que informou as Técnicas do ITEP –Srª Luciana Pontes e Marcia Coêlho, cada família é
beneficiada com a retirada de até 04 baldes de água por semana, sendo distribuídas fichas para
acesso a água.
Segundo informações do operado o poço de água salobra possui aproximadamente 53 metros de
profundidade.
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A SRHE já possui o termo de cessão de construção do tanque de rejeito. Atualmente este rejeito é
despejado a céu aberto, causando impactos ambientais negativos severos por apresentar uma alta
concentração de sais. Outra parte do rejeito é utilizada para dessedentação de animais.
O operador do sistema informou que recebeu orientações e capacitação em Riacho das Almas para a
operacionalização do equipamento (não lembra a empresa que lhe ensinou), também afirmou
realização manutenção e análise da água (mais ou menos no dia 23/09/2013).
Quando acontece algum problema no sistema de dessalinização, o operador entra em contato com
Srº Naércio Bezerra, Secretário de Infraestrutura que envia um funcionário para verificar e ajustar o
problema.
A reunião foi agendada para o dia 30/10/2013 às 15:30h na casa do operador, sendo realizada pelas
técnicas do ITEP Srª Luciana Pontes e Srª Marcia Côelho. Na reunião foram distribuídas cartilhas
sobre os dessalinizadores, foi apresentado aos presentes o Programa Água Doce estabelecendo
bases sólidas de cooperação e participação desta comunidade na gestão do sistema de
dessalinização e no tratamento e disposição final do rejeito, com o intuito de melhorar a qualidade
de vida das famílias beneficiadas, através da oferta de água de boa qualidade. Na ocasião também foi
realizado a pactuação do Acordo de Gestão, tendo como base principal a ideia de trabalhar com as
comunidades para a construção de soluções cooperativas, para os problemas de gestão dos sistemas
de dessalinização, facilitando a ação coletiva.
Após a pactuação do acordo de gestão (Anexo 2.10-16), o sistema de dessalinização do Sítio Bento
seguirá as seguintes definições:


Cada família será beneficiada com até 04 baldes de água por dia, para consumo humano, três
vezes na semana, no horário de melhor disponibilidade;



O conselho gestor formado e aprovado Presidenta – Srª Irene Silvestre Pereira, Secretária –
Srª Maria Joselma de Moura e Tesoureira – Srª Amanda Severina da Silva;



As famílias beneficiadas vão contribuir com o pagamento de uma taxa mensal no valor de R$
2,00 para o Fundo de Manutenção do Sistema, a ser utilizado para eventuais reparos;



Neste acordo o representante da prefeitura Sr. Marcos Ferreira da Silva abordou que a
mesma vai continuar comprometida com a quitação das contas de energia do equipamento
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instalado no município, como também ficou de assumir em janeiro/2014 a remuneração da
operadora responsável (R$ 220,00 mensal).
Registros de Atividades no Município de Riacho das Almas – Sítio Chicão

Figura 2.10-48 Sistema de dessalinização Sítio Chicão e Articulação e mobilização para reunião

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-49 – Reunião Apresentação do Programa Água Doce, Pactuação do Acordo de Gestão e
Recolhimento das assinaturas na reunião Apresentação do Programa Água Doce.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Uma das principais dificuldades encontradas foi o acesso à localidade, além da existência de solo
demasiadamente rochoso, trazendo assim complicações no processo de escavação.

Figura 2.10-50 – Tanque de rejeito pronto

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

LOCALIDADE Bento

COORDENADAS DO EQUIPAMENTO:
Sítio Bento - Área: Rural
DISTRITO
Bento

-8

Latitude
3

50,30

Longitude
-35
54

21,33

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014



Visita inicial data: 02/09/2013



Agendamento das reuniões: 24 de outubro 2013 Apresentação do Programa Água Doce e
Pactuação do Acordo do Sistema de Dessalinização



Número de família atendida aproximadamente: 60 famílias beneficiada com o sistema de
dessalinização.
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Sítio Bento: Localizado a 11 km da sede municipal de Riacho das Almas, acesso considerado razoável
por ser estrada de chão batido. No sítio está instalado um equipamento com 04 membranas e 02
caixas de água de 5.000 litros cada uma.
Situação encontrada:


Possui iluminação pública;



Possui uma Escola Municipal;



A comunidade é arborizada;



Não é realizada coleta de lixo por este motivo, segundo informações de alguns moradores,
existe a prática de queimar os resíduos sólidos;



Não possui posto de saúde nesta comunidade.

Nesta comunidade o sistema de dessalinização é controlado pela operadora Srª Rita Maria Ricarda.
No Síto Bento o sistema de dessalinização é de ficha, onde cada família beneficiada pode retirar 04
baldes de água 04 dias na semana (terças a sexta feiras) no horário de 07h às 09h.
A operadora do sistema de dessalinização informou as técnicas do ITEP (Marcia Coêlho e Luciana
Pontes) que o poço de água salobra possui profundidade de 50 metros e a cada 2.000 litros de água
salinizada o sistema produz 1.250 litros de água de rejeito.
A SEINFRA já possui termo de cessão de construção do tanque de rejeito do Sítio Bento. A Prefeitura
construiu tanque de cimento para uma parte da água de rejeito ser utilizada na dessedentação de
animais. Atualmente parte deste rejeito é despejado a céu aberto, causando impactos ambientais
negativos severos por apresentar uma alta concentração de sais.
O sistema de dessalinização além das famílias do Sítio Bento ainda atende a algumas famílias do Sítio
Ramada, quando o sistema de dessalinização do sítio encontra-se quebrado. Além da água do
dessalinizador algumas famílias desta comunidade recebe água dos carros pipas do exército.
A operadora do sistema de dessalinização informou também que foi capacitada em Riacho das
Almas, para a operacionalização do equipamento (não lembra quem capacitou). Afirmou que foi
realizada manutenção e análise da água, porém não lembra o período.
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Quando acontece algum defeito com o sistema de dessalinização, a operadora entra em contato com
a Prefeitura do Município de Riacho das Almas com Srº Naércio Bezerra, Secretário de Infraestrutura
que envia um funcionário para resolver o problema.
A reunião foi agendada para o dia 24/10/2013 às 09h na casa do líder comunitário Srº Luiz Mário,
sendo realizada pelas técnicas do ITEP Luciana Pontes e Marcia Côelho. Na reunião foram
distribuídas cartilhas sobre os dessalinizadores, foi apresentado aos presentes o Programa Água Doce
estabelecendo bases sólidas de cooperação e participação desta comunidade na gestão do sistema
de dessalinização e no tratamento e disposição final do rejeito, com o intuito de melhorar a
qualidade de vida das famílias beneficiadas, através da oferta de água de boa qualidade. Na ocasião
também foi realizado a pactuação do Acordo de Gestão, tendo como base principal a ideia de
trabalhar com as comunidades para a construção de soluções cooperativas, para os problemas de
gestão dos sistemas de dessalinização, facilitando a ação coletiva.
Após a pactuação do acordo de gestão (Anexo 2.10-17), o sistema de dessalinização do Sítio Bento
seguirá as seguintes definições:


Cada família será beneficiada com até 03 baldes de água para consumo humano, três vezes
na semana (terças, quintas e sábados) no horário das 07h às 09h;



Conselho gestor formado e aprovado Presidente – Srº Israel Ferreira de Lima, Secretário – Srº
José Ferreira da Silva e Tesoureira – Srª Jesina Minervina dos Santos;



As famílias beneficiadas vão contribuir com o pagamento de uma taxa mensal no valor de R$
2,00 para o Fundo de Manutenção do Sistema, a ser utilizado para eventuais reparos;



Neste acordo o representante da prefeitura, Srº Marcos Ferreira da Silva, abordou que a
mesma vai continuar comprometida com a quitação das contas de energia do sistema de
dessalinização instalado no Sítio Bento, como também ficou de assumir em janeiro/2014 a
remuneração da operadora responsável (R$ 220,00 mensal).

Registros de Atividades no Município de Riacho das Almas – Sítio Bento
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Figura 2.10-51 – Sistema de dessalinização Sítio Bento e Articulação e mobilização para reunião

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-52 – Recolhimento das assinaturas na reunião Apresentação do Programa Água Doce e
Pactuação do Acordo de Gestão.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Figura 2.10-53 Reunião Apresentação do Programa Água Doce, Pactuação do Acordo de Gestão e
Recolhimento das assinaturas na reunião Apresentação do Programa Água Doce

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

O Sítio Bento apresentou um dos mais dificultosos solos, bem como as dificuldades já descritas.
Além de fatores já citados, outro fator categórico foi preponderante para que o processo de
construção e finalização dos tanques de rejeito ocorresse como previsto, a condição do tempo. Fator
esse que nos foi bastante desfavorável neste período, afetando não somente o Sítio Bento, mas
também as demais localidades próximas (Ramada, Trapiá, Tanquinho)
Figura 2.10-54 Dessalinizador Sítio Bento

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Figura 2.10-55 Tanque de rejeito pronto

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

LOCALIDADE Sítio Trapiá

COORDENADAS DO EQUIPAMENTO:
Sítio Trapiá - Área: Rural

DISTRITO
Trapiá

Latitude
-8
1

30,47

Longitude
-35
53

53,50

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014



Visita inicial data: 03/09/2013



Agendamento das reuniões: 01 de novembro 2013 - Apresentação do Programa Água Doce e
Pactuação do Acordo de Gestão.



Número de família atendida aproximadamente: 60 famílias beneficiadas com o sistema de
dessalinização.

Sítio Trapiá: Localizado a 18 km da sede municipal de Riacho das Almas, acesso considerado razoável
em estrada de chão batido. No Sítio Trapiá possui sistema de dessalinização com 02 membranas e 02
caixas de água de 5.000 litros cada uma.
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Situação encontrada:


Possui iluminação pública;



A comunidade é arborizada;



Não acontece a coleta de lixo por este motivo, segundo informações de alguns moradores,
existe a prática de queimar os resíduos sólidos;



Possui Associação Comunitária do 2º Distrito Vila Trapiá.

Nesta comunidade o sistema de dessalinização é controlado pelo operador Srº Manoel Quirino de
Lima Sobrinho informou as Técnicas do ITEP Srª Luciana Pontes e Marcia Coêlho que cada família é
beneficiada com até 04 baldes 06 dias na semana (segundas aos sábados) no horário de 05h às 11h.
Informou também que o poço de água salobra possui aproximadamente 52 metros de profundidade.
O operador do sistema informou que foi capacitado em Riacho das Almas para a operacionalização
do equipamento (não lembra quem capacitou), também afirmou que realizadas manutenção e
análise da água (não lembra o período).
A SRHE já possui o termo de cessão de construção do tanque de rejeito. Atualmente rejeito é
despejado a céu aberto, causando impactos ambientais negativos severos por apresentar uma alta
concentração de sais.
Quando ocorre defeito no sistema de dessalinização o operador entra em contato com Srº Naércio
Bezerra, Secretário de Agricultura, que destina algum funcionário para resolver o problema.
A reunião foi agendada para o dia 01/11/2013 às 15:30h na Associação Comunitária do 2º Distrito
Vila Trapiá, sendo realizada pelas técnicas do ITEP - Srª Luciana Pontes e Srª Marcia Côelho. Na
reunião foram distribuídas cartilhas sobre os dessalinizadores, foi apresentado aos presentes o
Programa Água Doce estabelecendo bases sólidas de cooperação e participação desta comunidade
na gestão do sistema de dessalinização e no tratamento e disposição final do rejeito, com o intuito
de melhorar a qualidade de vida das famílias beneficiadas, através da oferta de água de boa
qualidade. Na ocasião também foi realizado a pactuação do Acordo de Gestão, tendo como base
principal a ideia de trabalhar com as comunidades para a construção de soluções cooperativas, para
os problemas de gestão dos sistemas de dessalinização, facilitando a ação coletiva.
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Após a pactuação do acordo de gestão (Anexo 2.10-18), o sistema de dessalinização do Sítio Ramada
seguirá as seguintes definições:


Cada família será beneficiada com até 04 baldes de água para consumo humano, três dias na
semana (terças, quintas e sábados) no horário de 08h às 12h;



Conselho gestor formado e aprovado Presidenta – Srª Vera Lúcia Barbosa, Secretário – Srº
Natanael da Silva e Tesoureiro – Srº Fernando Gomes de Moura;



As famílias beneficiadas vão contribuir com o pagamento de uma taxa mensal no valor de R$
4,00 para o Fundo de Manutenção do Sistema, a ser utilizado para eventuais reparos;



Neste acordo o representante da prefeitura Sr. Marcos Ferreira da Silva abordou que a
mesma vai continuar comprometida com a quitação das contas de energia do equipamento
instalado no município, como também ficou de assumir em janeiro/2014 a remuneração da
operadora responsável (R$ 220,00 mensal).

Registros de Atividades no Município de Riacho das Almas – Sítio Trapiá
Figura 2.10-56 – Dessalinizador de Sítio Trapiá

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Figura 2.10-57 – Articulação e mobilização para reunião no Sítio Trapiá

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-58 – Reunião Apresentação do Programa Água Doce, Pactuação do Acordo de Gestão e
Recolhimento das assinaturas na reunião de apresentação do Programa Água Doce.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Para o acesso do Sítio Trapiá, limitado a cerca de 18 km de Riacho das Almas, evidenciamos as
precárias condições de vias, visto que era impossível o acesso à localidade por meio de veiculo
automotor. Do mesmo modo, as características do solo, não favoreceram, além das fortes chuvas
que dificultavam os trabalhos não só de escavação, mas também de instalação da membrana
geossintética.
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Figura 2.10-59 Tanque de rejeito pronto

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

LOCALIDADE Rendeiro
COORDENADAS DO EQUIPAMENTO:
Sítio Rendeiro - Área: Rural
DISTRITO
Rendeiro

-8

Latitude
00
50,83

-35

Longitude
50
28,50

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014



Visita inicial data: 03/09/2013



Agendamento das reuniões: 29 de outubro 2013 - Apresentação do Programa Água Doce e
Pactuação do Acordo de Gestão



Número de família atendida aproximadamente: 40 famílias beneficiadas com o sistema de
dessalinização.

Sítio Rendeiro: Localizado a 23,5 km da sede municipal de Riacho das Almas, acesso considerado
razoável em estrada de chão batido. No sítio está instalado um equipamento com 03 membranas e
02 caixas de água de 5.000 litros cada uma.
Situação encontrada:


Possui iluminação pública;
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A comunidade é arborizada;



Não acontece a coleta de lixo por este motivo, segundo informações de alguns moradores,
existe a prática de queimar os resíduos sólidos;



Não possui posto de saúde nesta comunidade.

No Sítio Rendeiro o sistema de dessalinização é controlado pelo operador Srº Gilson Miguel dos
Santos que informou as Técnicas do ITEP (Srª Luciana Pontes e Marcia Coêlho) que recebeu
capacitação em Riacho das Almas para a operacionalização do sistema de dessalinização e afirmou
que foi realizada manutenção do sistema de dessalinização a mais ou menos um mês. Cada família
beneficiada pelo sistema de dessalinização pode retirar até 04 baldes de água, um dia sim e outra
não no horário de 07h às 09h.
O operador informou que o poço de água salobra possui aproximadamente 43 metros de
profundidade. A SRHE já possui termo de cessão de construção do tanque de rejeito do Sítio
Rendeiro. Uma parte da água de rejeito é utilizada, por alguns moradores, para dessedentação de
animais enquanto o que resta do rejeito é despejado a céu aberto, causando impactos ambientais
negativos severos por apresentar uma alta concentração de sais.
O sistema de dessalinização ainda atende famílias do Sítio Chã Comprida e também do Sítio Caldeirão
(quando o sistema de dessalinização do Sítio Caldeirão encontra-se quebrado). Além da água do
sistema de dessalinização algumas famílias do Sítio Rendeiro recebem água dos carros pipas do
exército.
Quando ocorre defeito no sistema de dessalinização o operador liga para Srº Naércio Bezerra,
Secretário de Agricultura, que destina algum funcionário para resolver o problema.
A reunião foi agendada para o dia 29/10/2013 às 15:30h na casa do Srº José Joaquim dos Santos (pai
do operador), sendo realizada pelas técnicas do ITEP Srª Luciana Pontes e Srª Marcia Côelho. Na
reunião foram distribuídas cartilhas sobre os dessalinizadores, foi apresentado aos presentes o
Programa Água Doce estabelecendo bases sólidas de cooperação e participação desta comunidade
na gestão do sistema de dessalinização e no tratamento e disposição final do rejeito, com o intuito
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de melhorar a qualidade de vida das famílias beneficiadas, através da oferta de água de boa
qualidade. Na ocasião também foi realizado a pactuação do Acordo de Gestão, tendo como base
principal a ideia de trabalhar com as comunidades para a construção de soluções cooperativas, para
os problemas de gestão dos sistemas de dessalinização, facilitando a ação coletiva.
Após a pactuação do acordo de gestão (Anexo 2.10-19), o sistema de dessalinização do Sítio Rendeiro
seguirá as seguintes definições:


Cada família beneficiará com até 04 baldes de água para consumo humano, três vezes na
semana (terças, quintas e sábados) no horário das 05h às 11h;



Conselho gestor formado e aprovado Presidente – Srº José Joaquim dos Santos, Secretário –
Srº José Caetano da Silva e Tesoureira – Srª Josefa Jovita dos Santos Lima;



As famílias beneficiadas irão contribuir com o pagamento de uma taxa mensal no valor de R$
5,00 para o Fundo de Manutenção do Sistema, a ser utilizado para eventuais reparos;



Neste acordo o representante da prefeitura Sr. Marcos Ferreira da Silva abordou que a
mesma vai continuar comprometida com a quitação das contas de energia do sistema de
dessalinização instalado no Sítio Rendeiro, como também ficou de assumir em janeiro/2014
a remuneração do operador responsável (R$ 220,00 mensal).

Registros de Atividades no Município de Riacho das Almas – Sítio Rendeiro.
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Figura 2.10-60 Sistema de dessalinização Sítio Rendeiro e Articulação e mobilização para reunião no
Sítio Rendeiro

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-61 Reunião Apresentação do Programa Água Doce e Pactuação do Acordo de Gestão

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Para o acesso do Sítio Rendeiro, limitado a 14 km de Riacho das Almas, evidenciamos as mais
precárias condições de vias, visto que era impossível o acesso à localidade por meio de veiculo
automotor. Fazendo-se necessário o uso de motocicletas para chegar ao local de construção do
tanque de rejeito. Do mesmo modo, as características do solo, não favoreceram, além das fortes
chuvas que dificultavam os trabalhos não só de escavação, mas também de instalação da
geomembrana.
Relatório Anual Meta-20: Consolidação do Programa Água Doce– CG SEINFRA/ITEP-OS

2.10-74

Figura 2.10-62 – Tanque de rejeito pronto.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

LOCALIDADE Pau Ferro

COORDENADAS DO EQUIPAMENTO:
Sítio Pau Ferro - Área: Rural
DISTRITO

Latitude

Sítio Pau Ferro

-35

54

Longitude
43,38

-8

1

43,88

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014



Agendamento da reunião - Apresentação do Programa Água Doce; Apresentação de

Temáticas Ambientais e Pactuação do Acordo do Sistema de Dessalinização.


Número de famílias atendidas: aproximadamente 110 (cento e dez) famílias são beneficiadas

atualmente com o sistema de dessalinização, no período de estiagem são atendidas
aproximadamente 250 (duzentos e cinqüenta) famílias.

Sítio Pau Ferro: Localizado a 19 km da sede municipal de Riacho das Almas, acesso a comunidade, é
considerado razoável, estrada de chão batido. No sítio está instalado um equipamento de
dessalinização com 09 (nove) membranas, 02 (duas) caixas de água de 5.000 litros cada uma.
Situação encontrada na comunidade visitada:
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Possui iluminação pública;



Arborizada;



Existe um Grupo Escolar Capitão Isidoro Cardoso;



Existe coleta de lixo convencional;



Existe um de Posto de Saúde.



Existe uma Associação de Apicultores (não souberam informar o nome) na comunidade, as

reuniões acontecem todo ultimo domingo de cada mês;

Nesta comunidade o dessalinizador é controlado pelo operador Srº Severino Nino de Lima- (Srº
Bibiu). No Sítio Pau Ferro, o sistema de dessalinização á controlado pelo sistema de fichas,
distribuídas pelo operador Srº Severino, cada família beneficiada pode retirar 04 (quatro) baldes de
água todos os dias na semana.
O operador do sistema de dessalinização informou a técnica do ITEP (Marcia Coêlho) a cada 5.000
(cinco mil) litros de água salinizada o sistema produz 2.500 (dois mil e quinhentos) litros de água de
rejeito.

Segundo informações locais, a SEINFRA possui termo de cessão uso da terra para a construção do
tanque de rejeito do Sítio Pau Ferro. O ITEP foi responsável pela construção do referido tanque.
Além da água do dessalinizador, algumas famílias desta comunidade, recebem água dos carros pipas
do Exército.
O operador do sistema de dessalinização informou também que foi capacitado em Riacho das Almas,
e em 2009 foi realizado reciclagem do curso para operadores pelo Programa Água Doce: Operação
de dessalinizadores via osmose inversa.
Quando acontece algum defeito com o sistema de dessalinização, o operador entra em contato com
a Prefeitura do Município de Riacho das Almas com Srº Naércio Bezerra, Secretário de Infraestrutura
que envia um funcionário para resolver o problema.
Para apresentação do Programa Água Doce e pactuação do Acordo de Gestão, foi realizada uma
reunião, pela técnica do ITEP Marcia Côelho. Durante a reunião foram distribuídas cartilhas sobre os
dessalinizadores, e foram também, estabelecidas as bases sólidas de cooperação e participação desta
comunidade na gestão do sistema de dessalinização e no tratamento e disposição final do rejeito,
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com o intuito de melhorar a qualidade de vida das famílias beneficiadas, através da oferta de água de
boa qualidade, sendo abordados assuntos com temáticas ambientais sobre o uso correto da água,
armazenamento da água para consumo e a problemática do lixo na localidade. Por fim foi realizada a
pactuação do Acordo de Gestão, tendo como base principal a ideia de trabalhar com as comunidades
para a construção de soluções cooperativas, para os problemas de gestão dos sistemas de
dessalinização, facilitando a ação coletiva.
O termo de Acordo de Gestão (Anexo 2.10-20) realizado com o Sítio Pau Ferro atenderá as seguintes
regras:


Cada família será beneficiada com até 02 (dois) baldes de água para consumo humano, cinco

vezes na semana (segundas a sextas-feiras) no horário das 16:00h às 19:00h;


Conselho gestor formado e aprovado pelos presentes, sendo Presidente – Srº Heleno João do

Nascimento, Secretária – Srª Maria José da Silva e Tesoureira – Srª Rafaela Karine de Arruda;


As famílias beneficiadas vão contribuir com o pagamento de uma taxa mensal no valor de R$

2,00 (dois) para o Fundo de Manutenção do Sistema, a ser utilizado para eventuais reparos;


O operador atualmente é funcionário da Prefeitura Municipal de Riacho das Almas,

recebendo salário para realização de suas atividades.
Registros de Atividades no Município de Riacho das Almas – Sítio Pau Ferro
Figura 2.10-63 – Sistema de dessalinização- Sítio Pau Ferro.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Figura 2.10-64 – Realização do diagnóstico Socioambiental.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-65 Tanque de rejeito- Sítio Pau Ferro

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Figura 2.10.66 Distribuição das Cartilhas sobre o sistema de dessalinização

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-67 Reunião do Programa Água Doce e Pactuação do Acordo de Gestão: recolhimento de
assinaturas

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Figura 2.10-68 Apresentação do Programa Água Doce

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-69 Pactuação do Acordo de Gestão com moradores do Sítio Pau Ferro

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

O Sítio Pau ferro apresentou boas condições para escavação, embora o terreno seja um pouco
acidentado (declive). À medida que a escavação era realizada, outra parte da equipe dava sequencia
ao trabalho de cerceamento da área do tanque.
Com o término dos trabalhos de escavação e nivelamento deu-se início a etapa de assentamento da
Manta (Geomembrana), concluindo assim os trabalhos no tanque de rejeito do Sítio Pau Ferro.
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Figura 2.10-70 Tanque de Rejeito pronto

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

LOCALIDADE Ramada

COORDENADAS DO EQUIPAMENTO:
Comunidade de Ramada - Área: Rural

DISTRITO
Ramada

-8

Latitude
02
38,83

-35

Longitude
54
7,80



Visita inicial data: 03/09/2013



Agendamento das reuniões: 30 de outubro 2013 - Apresentação do Programa Água Doce e
Pactuação do Acordo de Gestão



Número de família atendida aproximadamente: 30 famílias beneficiadas com o sistema de
dessalinização.

Sítio Ramada: Localizado a 12 km da sede municipal de Riacho das Almas, acesso considerado
razoável em estrada de chão batido. No Sítio Ramada possui o sistema de dessalinização com 1 caixa
de água de 5.000 litros, este sistema de dessalinização possui uma estrutura física diferente dos
demais.
Situação encontrada:
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Possui iluminação pública;



A comunidade é arborizada;



Não acontece a coleta de lixo por este motivo, segundo informações de alguns moradores,
existe a prática de queimar os resíduos sólidos;



Não possui posto de saúde nesta comunidade.

Nesta comunidade o sistema é controlado pela operadora Srª Josefa Gomes dos Santos (conhecida
como Josi), que informou para as Técnicas do ITEP – Srº Luciana Pontes e Marcia Coêlho que recebeu
orientação em Riacho das Almas para a operacionalização do sistema de dessalinização (não lembra
quem capacitou), também afirmou que foi realizada manutenção e análise da água (mais ou menos
no dia 22/10/2013). Informou também cada família beneficiada com o sistema de dessalinização
pode retirar até 08 baldes de água 06 dias na semana (segundas aos sábados) no horário de 06h às
10h. A operadora informou que o poço de água salobra com profundidade de 50 metros.
A SRHE ainda não disponibilizou o termo de cessão de construção do tanque de rejeito do Sítio
Ramada. Uma parte da água de rejeito é utilizada, por alguns moradores, para dessedentação de
animais enquanto o que resta do rejeito é despejado a céu aberto, causando impactos ambientais
negativos severos por apresentar uma alta concentração de sais.
Quando ocorre defeito no sistema de dessalinização o operador entra em contato com Srº Naércio
Bezerra, Secretário de Agricultura, que destina algum funcionário para resolver o problema.
A reunião foi agendada para o dia 30/10/2013 às 9h na casa da Srª Josefa Gomes dos Santos (mãe da
operadora), sendo realizada pelas técnicas do ITEP Srª Luciana Pontes e Srª Marcia Côelho. Na
reunião foram distribuídas cartilhas sobre os dessalinizadores, foi apresentado aos presentes o
Programa Água Doce estabelecendo bases sólidas de cooperação e participação desta comunidade
na gestão do sistema de dessalinização e no tratamento e disposição final do rejeito, com o intuito
de melhorar a qualidade de vida das famílias beneficiadas, através da oferta de água de boa
qualidade. Na ocasião também foi realizado a pactuação do Acordo de Gestão, tendo como base
principal a ideia de trabalhar com as comunidades para a construção de soluções cooperativas, para
os problemas de gestão dos sistemas de dessalinização, facilitando a ação coletiva.
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Após a pactuação do acordo de gestão (Anexo 2.10-21), o sistema de dessalinização do Sítio Ramada
seguirá as seguintes definições:


Cada família será beneficia com até 04 baldes de águal, três vezes na semana (segundas,
quartas e sextas-feiras) no horário das 06h às 11h;



Conselho gestor do qual ficou como Presidente – Srº Janduí Severino dos Santos, Secretária –
Srª Alcione Ilda Ferreira e Tesoureiro – Srº José Romero Gomes de Moura;



As famílias beneficiadas vão contribuir com o pagamento de uma taxa mensal no valor de R$
3,00 para o Fundo de Manutenção do Sistema, a ser utilizado para eventuais reparos;



Neste acordo o representante da prefeitura Sr. Marcos Ferreira da Silva abordou que a
mesma vai continuar comprometida com a quitação das contas de energia do equipamento
instalado no Sítio Ramada, como também ficou de assumir em janeiro/2014 a remuneração
da operadora responsável (R$ 220,00 mensal).

Registros de Atividades no Município de Riacho das Almas – Sítio Ramada

Figura 2.10-71 – Sistema de dessalinização Sítio Ramada

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Figura 2.10-72 – Articulação e mobilização para reunião no Sítio Ramada

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-73 Reunião Apresentação do Programa Água Doce, recolhimento de assinaturas e
Pactuação do Acordo de Gestão

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Um dos problemas referentes ao Sítio Ramada foi a localização do próprio tanque de rejeito, que se
encontra situada ao lado de um riacho. Além das dificuldades devido o aspecto rochoso do solo,
também houve problemas com os acessos a localidade.
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Figura 2.10-74 Tanque de rejeito pronto

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

LOCALIDADE Sítio Lagoa Três Irmãos

COORDENADAS DO EQUIPAMENTO:
Sítio Lagoa 3 Irmãos - Área: Rural



DISTRITO

Latitude

Sítio Lagoa 3 Irmãos

-35

54

Longitude
43,38

-8

1

43,88

Agendamento da reunião - Apresentação do Programa Água Doce; Apresentação de Temáticas
Ambientais e Pactuação do Acordo do Sistema de Dessalinização.



Número de famílias atendidas: aproximadamente 60 (sessenta) famílias são beneficiadas atualmente
com o sistema de dessalinização, no período de estiagem são atendidas aproximadamente 150
(cento e cinquenta) famílias.

Sítio Lagoa 3 Irmãos: Localizado a 16 km da sede municipal de Riacho das Almas, acesso a
comunidade, é considerado razoável, estrada de chão batido. No sítio está instalado um
equipamento de dessalinização com 03 (três) membranas, 02 (duas) caixas de água de 5.000 (cinco
mil) litros cada uma.

Situação encontrada na comunidade visitada:
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Possui iluminação pública;



Arborizada;



A comunidade não conta com coleta de lixo convencional, segundo moradores realizam a

queima dos resíduos;


Ausência de grupos organizados (Associação);



Ausência de Posto de Saúde.

Nesta comunidade o sistema de dessalinização é controlado pelo operador Srº Erivaldo Nunes de
Moura (Petrúi). No Sítio Lagoa 3 Irmãos, cada família beneficiada retira 04 (quatro) baldes de água 02
(dois) dias na semana (segundas e quintas-feiras) no horário de 04:00h às 09:00h.
O operador do dessalinizador informou a técnica do ITEP (Marcia Coêlho) a cada 5.000 (cinco mil)
litros de água salinizada o sistema produz 2.500 (dois mil e quinhentos) litros de água de rejeito.
Segundo informações locais a SEINFRA possui termo de cessão de construção do tanque de rejeito do
Sítio Lagoa 3 Irmãos. A Prefeitura Municipal de Riacho das Almas construiu tanque de cimento com
dimensões não adequadas ao volume do rejeito. Uma parte da água de rejeito é utilizada na
dessedentação de animais. Outra parte do rejeito é despejada a céu aberto, causando impactos
ambientais negativos severos por apresentar uma alta concentração de sais.
Além da água do dessalinizador, algumas famílias desta comunidade, recebem água dos carros pipas
do exército.
O operador do dessalinizador informou também que foi capacitado no Município de Riacho das
Almas, para a operacionalização do equipamento, pelo Srº Tomé, funcionário da Prefeitura Municipal
de Riacho das Almas.
Quando acontece algum defeito com o sistema de dessalinização, o operador entra em contato com
a Prefeitura do Município de Riacho das Almas, Srº Naércio Bezerra, Secretário de Infraestrutura que
envia um funcionário para resolver o problema.
Para apresentação do Programa Água Doce e pactuação do Acordo de Gestão, foi realizada uma
reunião, na casa do operador Sr° Erivaldo Nunes de Moura, pela técnica do ITEP - Marcia Côelho.
Durante a reunião foram distribuídas cartilhas sobre os dessalinizadores, e foram também,
estabelecidas as bases sólidas de cooperação e participação desta comunidade na gestão do sistema
de dessalinização e no tratamento e disposição final do rejeito, com o intuito de melhorar a
Relatório Anual Meta-20: Consolidação do Programa Água Doce– CG SEINFRA/ITEP-OS

2.10-86

qualidade de vida das famílias beneficiadas, através da oferta de água de boa qualidade, sendo
abordados assuntos com temáticas ambientais sobre o uso correto da água, armazenamento da água
para consumo e a problemática do lixo na localidade. Por fim foi realizada a pactuação do Acordo de
Gestão, tendo como base principal a ideia de trabalhar com as comunidades para a construção de
soluções cooperativas, para os problemas de gestão dos sistemas de dessalinização, facilitando a
ação coletiva.
O dessalinizador encontra-se inativo, por aproximadamente quatro meses, mesmo assim articulamos
e realizamos a pactuação do Acordo de Gestão no Sítio Lagoa 3 Irmãos (Anexo 2.10-22), que
atenderá as seguintes regras, assim que o mesmo estiver em funcionamento:


Cada família será beneficiada com até 04 (quatro) baldes de água para consumo humano, duas vezes
na semana (segundas e quintas-feiras) no horário das 04:00h às 09:00h;



Conselho gestor formado e aprovado pelos presentes, sendo Presidente – Srª Rosimere Lourenço dos
Santos, Secretário – Srº Lourival Cipriano de Moura e Tesoureira – Srª Alaisa Maria de Arruda;



As famílias beneficiadas vão contribuir com o pagamento de uma taxa mensal no valor de R$ 2,00
(dois) para o Fundo de Manutenção do Sistema, a ser utilizado para eventuais reparos;



O operador atualmente recebe ajuda de custo da Prefeitura Municipal de Riacho das Almas.
Registros de Atividades no Município de Riacho das Almas – Sítio Lagoa 3 Irmãos
Figura 2.10-75 Dessalinizador do Sítio Lagoa 3 Irmãos

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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As obras no Sítio Lagoa três irmãos foram concluídas. Os trabalhos de escavação e nivelamento e
instalação da geomembrana. Nessa localidade, os trabalhos de escavação foram dificultados devido à
distância da localidade para águas belas, o acesso a essas localidades, dificuldade de achar mão de
obra e solo argiloso relativamente rijo.
OBSERVAÇÃO: A GEOMEMBRANA DESTINADA AO TANQUE DO SÍTIO LAGOA TRÊS IRMÃOS NÃO FOI
ENCONTRADA. SEGUNDO INFORMAÇÕES DE GUILHERME DA SEINFRA, HAVIA UMA GEOMEMBRANA
NA PREFEITURA DE SANHARÓ, ENTRETANTO, AO VISITARMOS A PREFEITURA DESTA CIDADE O
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA NOS INFORMOU QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO DESSE MATERIAL.

Figura 2.10-76 Tanque de rejeito pronto

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

MUNICÍPIO CUMARU
LOCALIDADE Camarada

COORDENADAS DO EQUIPAMENTO:
Sítio Camarada - Área: Rural
DISTRITO
Sítio Camarada

-35

Latitude
38

04,81

Longitude
-8
01

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014



Visita inicial data: 11/12/2013
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23,10




Agendamento da reunião: 17 de dezembro 2013 - Apresentação do programa Água Doce e
Pactuação do Acordo do Sistema de Dessalinização.
Número de família atendida aproximadamente: atualmente atende 05 famílias, em período de
seca atende 30 famílias

Sítio Camarada: Localizado a 8,4 km da sede municipal de Cumaru, acesso é considerado razoável
por ser em estrada de chão batido. No sítio está instalado um equipamento 02 caixas d’água uma de
5000 litros e outra com 10 mil litros, com 02 membranas. De forma, que cada 5000 de água
salinizada o sistema produz 2500 de água de rejeito. A SEINFRA já possui termo de cessão de
construção do tanque de rejeito. Atualmente este rejeito é despejado à céu aberto, causando
acúmulo de água salinizada em área particular.
A principal atividade econômica dos moradores está relacionada à agricultura. Além da água do
dessalinizador, atualmente, algumas famílias do Sítio Camarada recebem água dos carros pipa do
exército.
Nesta comunidade o sistema é controlado pelo operador do equipamento – Sr° Damião Bernardo da
Silva (81.9614-9303). O equipamento funciona nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 06h às 12h,
sendo 04 baldes por família. O operador recebeu instrução de como operar o maquinário do Srº
Rezende, funcionário da empresa S.O.S Poços que presta serviços na manutenção dos
dessalinizadores.
Quando o dessalinizador apresenta algum problema o operador entra em contato com Sr° Gonzaga,
Secretário de Agricultura. Aproximadamente 03 meses o dessalinizador encontra-se quebrado.
A reunião foi agendada para o dia 17/12/13 às 09h no Dessalinizador, sendo realizada pelas técnicas
do ITEP Srª Cândida Jucá e Srª Marcia Côelho. Na reunião foram distribuídas cartilhas sobre os
dessalinizadores, foi apresentado aos presentes o Programa Água Doce e também foi realizado a
pactuação do Acordo de Gestão (Anexo 2.10-23):






Cada família ficou de pegar 04 baldes apenas para beber e cozinhar, 03 vezes na semana
(segundas, quartas e sextas-feiras) das 06h às 12h;
Conselho gestor formado e aprovado, pela Presidenta – Srª Rosiclaudia Maria da Silva, a
Secretária – Srª Dayse Paloma da Silva e o Tesoureiro – Sr° Deybson Pablo da Silva;
As famílias beneficiadas vão contribuir com o pagamento de uma taxa de R$ 2,00 mensal
para o Fundo de Manutenção do Sistema, a ser utilizado para eventuais reparos;
A Prefeitura continuará pagando a conta de energia do equipamento;
A atual operadora é funcionária da Prefeitura;
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Registros de Atividades no Município de Cumaru – Sítio Camarada
Figura 2.10-77 Equipamento – Dessalinizador do Sítio Camarada

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-78 Mobilização – Agendamento das Reuniões

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Figura 2.10-79 – Reunião – Recolhimento de Assinaturas

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-80 Reunião – Recolhimento de Assinaturas

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Figura 2.10-81 Reunião – Apresentação do Programa Água Doce e Pacto do Acordo de Gestão

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-82 Reunião – Apresentação do Programa Água Doce e Pacto do Acordo de Gestão

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Camarada fica próximo de Cumaru, sentido a cidade de Passira. Esse tanque apresentou boas
condições de escavação, o solo escavado era um material de boa qualidade e de fácil compactação.
Os trabalhos com a máquina foram rápidos, eficientes e o nivelamento foi logo concluído. Com a
conclusão dos serviços de nivelamento começamos a instalar a Geomembrana.
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Figura 10.2-83 Tanque de Rejeito Pronto

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

LOCALIDADE Sítio Poços

COORDENADAS DO EQUIPAMENTO:
Sítio Poços - Área: Rural

DISTRITO
Sítio Poços

-35

Latitude
40
26,95

-8

Longitude
05
50,74

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014



Visita inicial data: 10/12/2013



Agendamento da reunião: 16 de dezembro 2013 - Apresentação do programa Água Doce e
Pactuação do Acordo do Sistema de Dessalinização.



Número de família atendida aproximadamente: 350 famílias

Sítio Poços: Localizado a 14 km da sede municipal de Cumaru, acesso é considerado razoável por ser
em estrada de chão batido. No sítio está instalado um equipamento com 03 caixas de água de 5000
litros cada uma, com 06 membranas. De forma, que cada 5000 litros de água salinizada o sistema
produz 2500 litros de água de rejeito. A SEINFRA já possui termo de cessão de construção do tanque
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de rejeito. Atualmente este rejeito é despejado à céu aberto, causando acúmulo de água salinizada
em área particular.
A principal atividade econômica dos moradores está relacionada à agricultura. Além da água do
dessalinizador, atualmente, algumas famílias do Sítio Poços recebem água dos carros pipa do
exército.
Nesta comunidade o sistema é controlado pela operadora do equipamento – Srª Mônica Sueide da
Silva (81.9859-6747). O equipamento funciona nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 06h às 12h,
sendo 04 baldes por família. A operadora recebeu instrução de como operar o maquinário pela
pessoa que instalou o equipamento de dessalinização o Srº Rezende.
Quando o dessalinizador apresenta algum problema a operadora entra em contato com Srº Rezende,
funcionário da empresa S.O.S Poços, que presta serviços para Prefeitura na manutenção dos
dessalinizadores.
Atualmente o dessanilizador encontra-se parado, não esta puxando a água salinizada do poço. A
última manutenção aconteceu dia 15/11/2013 pela empresa S.O.S Poços, segundo informações
passadas pela operadora do equipamento.
A reunião foi agendada para o dia 16/12/13 às 15h no Grupo Escolar Rural de Poços, sendo realizada
pelas técnicas do ITEP Cândida Jucá, Marcia Côelho. Na reunião foram distribuídas cartilhas sobre os
dessalinizadores, foi apresentado aos presentes o Programa Água Doce e também foi realizado a
pactuação do Acordo de Gestão, tendo como base principal a ideia de trabalhar com as comunidades
para a construção de soluções cooperativas, para os problemas de gestão dos sistemas de
dessalinização, facilitando a ação coletiva.
Mesmo com o equipamento atualmente inoperante, realizamos a pactuação do Acordo de Gestão
(Anexo 2.10-24) no Sítio Poços, que atenderá as seguintes regras, assim que o mesmo estiver em
funcionamento:


Cada família ficou de pegar 04 baldes apenas para beber e cozinhar, 03 vezes na semana
(segundas, quartas e sextas-feiras) das 06h às 12h;
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Conselho gestor formado e aprovado, com Presidenta – Srª Cristina Maria Soares, Secretária
– Srª Jucineide Tereza de Almeida e Tesoureira – Srª Maria Marinalva Ferreira da Silva;



As famílias beneficiadas vão contribuir com o pagamento de uma taxa de R$ 2,00 mensal
para o Fundo de Manutenção do Sistema, a ser utilizado para eventuais reparos;



A Prefeitura continuará pagando a conta de energia do equipamento;



A atual operadora é funcionária da Prefeitura;

Registros de Atividades no Município de Cumaru – Sítio Poços
Figura 2.10-84 Sistema de dessalinização Sítio Poços e Agendamento das Reuniões

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-85 Recolhimento de Assinaturas

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Figura 2.10-86 – Reunião – Apresentação do Programa Água Doce e Pacto do Acordo de Gestão

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

A área onde foi construído tanque é bastante acidentado. Para compensar a profundidade
especificada no projeto (1,5m) foram construídas as paredes do tanque com solo retirado de áreas
próximas, a partir daí começaram efetivamente os trabalhos de nivelamento, bem como a etapa de
cerceamento da área do tanque. Terminados os trabalhos de escavação e nivelamento deu-se início
a etapa de colocação da Manta (Geomembrana).
Figura 2.10-87 – Tanque de Rejeito Pronto.

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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LOCALIDADE Sítio Gavião

COORDENADAS DO EQUIPAMENTO:
Sítio Gavião - Área: Rural
DISTRITO
Sítio Gavião

-35

Latitude
47

51,90

Longitude
-8
06

49,14

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014



Visita inicial data: 05/12/2013



Agendamento da reunião: 11 de dezembro 2013 - Apresentação do Programa Água Doce e
Pactuação do Acordo do Sistema de Dessalinização.



Número de famílias atendidas aproximadamente: 20 famílias beneficiadas com o dessalinizador.

Sítio Gavião: Localizado a 26,5 km da sede municipal de Cumaru, acesso a comunidade, é
considerado razoável por ser em estrada de chão batido. No sítio está instalado um equipamento 02
caixas de água de 5000 litros cada uma, com 03 membranas.
Situação encontrada:


Possui iluminação pública;



Possui um Grupo Escola Municipal Francisco Silvestre;



A comunidade é arborizada;



Não possui coleta de lixo. Por este motivo, segundo informações de alguns moradores, existe
a prática de queimar os resíduos sólidos;



Possui estrutura física de um posto de saúde, mas encontra-se desativado.
Nesta comunidade o sistema é controlado pelo operador Srº Rosimário Severino Firmino

(81.9433-9813). O sistema de dessalinização funciona nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 06h
às 12h, sendo 04 baldes por família.
O operador informou as técnicas do Instituto de Tecnologia de Pernambuco – ITEP (Luciana Pontes e
Marcia Coêlho) que o poço de água salobra do Sítio Gavião a cada 5.000 litros de água salinizada o
sistema produz 2.500 de água de rejeito.
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A Secretaria de Infra Estrutura - SEINFRA já possui termo de cessão de construção do tanque
de rejeito no Sítio de Gavião. Atualmente este rejeito é despejado à céu aberto, causando impactos
ambientais negativos severos por apresentar alta concentração de sais.
Em período de grande estiagem, o sistema de dessalinização, atende algumas famílias dos
Sítios Maniçoba e Serra da Banana. Além de contar com a água do dessalinizador, algumas famílias
do Sítio Gavião são abastecidas pelos carros pipa do exército.
A economia é um fator dinâmico que depende do crescimento e dos investimentos
realizados nas atividades econômicas. Dentre as várias atividades desenvolvidas no município de
Cumaru a agricultura se destaca como sendo uma das principais bases econômicas do Sítio Gavião.
A Prefeitura Municipal de Cumaru possui um contrato com a empresa S.O.S Poços
responsável pela manutenção dos sistemas de dessalinização. Segundo informações do operador,
quando o sistema de dessalinização apresenta algum problema ele entra em contato com o
Secretario de Infraestrutura do Município de Cumaru, Sr° Elenildo Bezerra (81. 8160-2341/99491074).
A reunião foi agendada para o dia 11/12/2013 às 10h no Grupo Escolar Municipal Francisco
Silvestre, sendo realizada pelas técnicas do ITEP Luciana Pontes e Marcia Côelho. Na reunião foram
distribuídas cartilhas sobre os dessalinizadores, foi apresentado aos presentes o Programa Água Doce
estabelecendo bases sólidas de cooperação e participação desta comunidade na gestão do sistema
de dessalinização e no tratamento e disposição final do rejeito, com o intuito de melhorar a
qualidade de vida das famílias beneficiadas, através da oferta de água de boa qualidade. Na ocasião
também foi realizado a pactuação do Acordo de Gestão, tendo como base principal a ideia de
trabalhar com as comunidades para a construção de soluções cooperativas, para os problemas de
gestão dos sistemas de dessalinização, facilitando a ação coletiva.
A Pactuação do Acordo de Gestão (Anexo 2.10-25) realizada com o Sítio Gavião atenderá as
seguintes regras:


Cada família será beneficiada com a retirada de até 04 baldes de água para consumo
humano, 02 vezes na semana (segundas, quartas e sextas-feiras) das 06h às 12h;
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Conselho gestor formado e aprovado, pela Presidenta – Srª Rusiglecia Rosineide Vila Nova, o
Secretário – Sr° Geraldo Júlio dos Santos e a Tesoureira – Srª Paula da Silva Pereira Nóbrega;



As famílias beneficiadas vão contribuir com o pagamento de uma taxa de R$ 2,00 mensais
para o Fundo de Manutenção do Sistema, a ser utilizado para eventuais reparos;



A Prefeitura continuará pagando a conta de energia do equipamento;



O atual operador é funcionário da Prefeitura, recebendo assim um salário para realização
desta função.

Registros de Atividades no município de Cumaru – Sítio Gavião

Figura 2.10-88 – Dessalinizador do Sítio Gavião

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Figura 2.10-89 Apresentação do Programa Água Doce e Pactuação do Acordo de Gestão com a
comunidade do Sítio Gavião

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Tanto a distancia quando a dificuldade de acessar a localidade contribuíram para atraso no inicio das
obras. No sítio Gaviões o maior problema foi a falta de espaço para ser executados os trabalhos com
a máquina
Do mesmo modo, as características do solo, não favoreceram não só de escavação, mas também de
instalação da geomembrana, pois tivermos que arrumar um material mais fino para forrar todo
fundo do tanque.
Figura 2.10-90 Tanque de Rejeito Pronto

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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LOCALIDADE Cabugi

COORDENADAS DO EQUIPAMENTO:
Sítio Cabugi - Área: Rural

DISTRITO
Sítio Cabugi

-35

Latitude
47
51,90

-8

Longitude
06
49,14

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014



Visita inicial data: 05/12/2013



Agendamento da reunião: 10 de dezembro 2013 - Apresentação do Programa Água Doce e
Pactuação do Acordo do Sistema de Dessalinização.



Número de famílias atendidas aproximadamente: 15 famílias beneficiadas com o sistema de
dessalinização.

Sítio Cabugi: Localizado a 21,5 km da sede municipal de Cumaru, acesso a comunidade, é
considerado razoável por ser em estrada de chão batido. No sítio está instalado um equipamento
com 03 membranas, 02 caixas de água de 5000 litros cada uma.
Situação encontrada:


Possui iluminação pública;



Possui estrutura física de um grupo escolar, mas encontra-se desativado;



A comunidade é arborizada;



Não possui coleta de lixo. Por este motivo, segundo informações de alguns moradores, existe
a prática de queimar os resíduos sólidos;



Não possui posto de saúde nesta comunidade.
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Nesta comunidade o sistema é controlado pelo operador do equipamento Srº José Santana
(não possui telefone), conhecido como Sr° Dede. O sistema de dessalinização funciona nas terças e
sextas-feiras, das 04h às 07h, cada família pode adquirir até 06 baldes.
O operador do sistema de dessalinização informou as técnicas do Instituto de Tecnologia de
Pernambuco – ITEP (Luciana Pontes e Marcia Coêlho) que a cada 5.000 litros de água salinizada o
sistema de dessalinização produz 3.000 litros de água de rejeito.
A Secretaria de Infra Estrutura - SEINFRA já possui termo de cessão de construção do tanque de
rejeito no Sítio Cabugi. Atualmente este rejeito é despejado à céu aberto, causando impactos
ambientais negativos severos por apresentar uma alta concentração de sais.
Além de contar com a água do dessalinizador, algumas famílias do Sítio Cabugi são abastecidos pelos
carros pipas do exército.
A economia é um fator dinâmico que depende do crescimento e dos investimentos realizados nas
atividades econômicas. Dentre as várias atividades desenvolvidas no município de Cumaru,
agropecuária e facção se destaca como sendo uma das principais bases econômicas da comunidade
do Sítio Cabugi.
O operador do sistema de dessalinização informou que não foi capacitado, mas, recebeu orientações
básicas para o manuseio sobre o procedimento de funcionamento do equipamento de dessalinização
pelo Srº Rezende, que trabalha na empresa S.O.S Poços - responsável pela manutenção do
equipamento do sistema de dessalinização.
A Prefeitura Municipal de Cumaru possui um contrato com a empresa S.O.S Poços responsável pela
manutenção dos sistemas de dessalinização. Segundo informações do operador, quando o sistema
de dessalinização apresenta algum problema ele entra em contato com o Secretario de
Infraestrutura do Município de Cumaru, Sr° Elenildo Bezerra (81. 8160-2341/9949-1074) e o mesmo
faz o contato com a empresa S.O.S Poços.
A reunião foi agendada para o dia 10/12/2013 às 15h na casa do Sr° Alexandre (a casa que fica mais
próxima do dessalinizador), sendo realizada pelas técnicas do ITEP Luciana Pontes e Marcia Côelho.
Na reunião foram distribuídas cartilhas sobre os dessalinizadores, foi apresentado aos presentes o
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Programa Água Doce estabelecendo bases sólidas de cooperação e participação desta comunidade
na gestão do sistema de dessalinização e no tratamento e disposição final do rejeito, com o intuito
de melhorar a qualidade de vida das famílias beneficiadas, através da oferta de água de boa
qualidade. Na ocasião também foi realizado a pactuação do Acordo de Gestão, tendo como base
principal a ideia de trabalhar com as comunidades para a construção de soluções cooperativas, para
os problemas de gestão dos sistemas de dessalinização, facilitando a ação coletiva.
A Pactuação do Acordo de Gestão (Anexo 2.10-26) realizada com o Sítio Cabugi atenderá as seguintes
regras:


Cada família será beneficiada com a retirada de 06 baldes de água para consumo humano, 02
vezes na semana (terças e sextas-feiras) das 05h às 09h;



Conselho gestor formado e aprovado, pelo Presidente – Srº Pedro Porfírio da Silva, o
Secretário – Sr° Elias Alexandre Barbosa e o Tesoureiro – Sr° Manuel Inácio da Silva;



As famílias beneficiadas vão contribuir com o pagamento de uma taxa de R$ 2,00 mensais
para o Fundo de Manutenção do Sistema, a ser utilizado para eventuais reparos;



Estava presente na reunião Sr° Elenildo Bezerra, Secretário Municipal de Infraestrutura,
informou que a Prefeitura continuará pagando a conta de energia do sistema de
dessalinização;



O atual operador é funcionário da Prefeitura, recebendo assim um salário para realização
desta função.

Registros de Atividades no município de Cumaru – Sítio Cabugi
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Figura 2.10-91 Dessalinizador do Sítio Cabugi

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-92 Equipamento do Sistema de Dessalinização do Sítio Cabugi e Realização do
diagnóstico Socioambiental

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Figura 2.10-93 Apresentação do Programa Água Doce e recolhimento de assinaturas

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

O terreno apresentou boas condições de escavação, embora do meio para o final das escavações
houve o surgimento de rochas e isso dificultou um pouco os trabalhos. O solo escavado era um
material de boa qualidade e de fácil compactação. Foram desfeitas algumas cercas pré existentes e
reconstruímos em outros locais. Duas dessas cercas foram usadas para cercar o próprio tanque de
rejeito.
Figura 2.10-94 Tanque de Rejeito pronto

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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LOCALIDADE Sítio Poço de Pedra

COORDENADAS DO EQUIPAMENTO:
Sítio Poço de Pedra - Área: Rural
DISTRITO

Latitude

Sítio Poço de Pedra

-35

44

Longitude
09,27

-8

01

03,70

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014



Agendamento da reunião - Apresentação do Programa Água Doce; Apresentação de

Temáticas Ambientais e Pactuação do Acordo do Sistema de Dessalinização.


Número de famílias atendidas: aproximadamente 20 (vinte) famílias são beneficiadas

atualmente com osistema de dessalinização, no período de estiagem são atendidas
aproximadamente 80 (oitenta) famílias.

Sítio Poço de Pedra: Localizado a 5 km da sede municipal de Cumaru, acesso é considerado razoável
por ser em estrada de chão batido. No sítio está instalado um equipamento de dessalinização com
02(duas) caixas de água de 10.000 (dez mil) litros cada uma, com 03 (três) membranas.

Situação encontrada na comunidade visitada:


Possui iluminação pública;



Arborizada;



Possui um Grupo Escola Municipal Francisco Xavier Monteiro;



A comunidade não conta com coleta de lixo convencional, segundo moradores realizam a

queima dos resíduos;


Ausência de grupos organizados (Associação);



Ausência de Posto de Saúde.

Nesta comunidade o sistema de dessalinização é controlado pelo operador Srº José Antônio Borba
Filho (Josué). O equipamento funciona nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 04:00h às 9:00h,
sendo 04 (quatro) baldes de água por família.
O Srº José Antônio Borba Filho – Josué - operador do sistema de dessalinização informou que:
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A cada 5.000 litros de água salinizada o sistema de dessalinização produz 2.500 litros de água

de rejeito;


Recebeu instruções do Srº Rezende, funcionário da Empresa SOS Poços (empresa

responsável pela manutenção dos poços) como operar o sistema de dessalinização.


O tanque de rejeito foi construído na propriedade do Srº George Alves Cardoso, e o mesmo

tem interesse em começar a criação de peixes no tanque de rejeito.


Quando o dessalinizador apresenta algum problema ele entra em contato com Srº Rezende,

funcionário da empresa S.O.S Poços, que presta serviços para Prefeitura na manutenção dos
dessalinizadores.
A SEINFRA possui termo de cessão do uso da terra para construção do tanque de rejeito no Sítio Poço
de Pedras. O referido tanque foi construído pelo ITEP.
A principal atividade econômica dos moradores está relacionada à agricultura.
Além da água do dessalinizador, algumas famílias do Sítio Poço de Pedra recebem água dos carros
pipa do Exército.
Paraapresentação do Programa Água Doce e pactuação do Acordo de Gestão, foi realizada uma
reunião, na casa do operador Sr° José Antônio, pela técnica do ITEP MarciaCôelho. Durante a reunião
foram distribuídas cartilhas sobre os dessalinizadores, e foram também, estabelecidas as bases
sólidas de cooperação e participação desta comunidade na gestão do sistema de dessalinização e no
tratamento e disposição final do rejeito, com o intuito de melhorar a qualidade de vida das famílias
beneficiadas, através da oferta de água de boa qualidade, sendo abordados assuntos com temáticas
ambientais sobre o uso correto da água, armazenamento da água para consumo e o problema do lixo
na localidade. Por fim foi realizada a pactuação do Acordo de Gestão, tendo como base principal a
ideia de trabalhar com as comunidades para a construção de soluções cooperativas, para os
problemas de gestão dos sistemas de dessalinização, facilitando a ação coletiva.
O termo de Acordo de Gestão (Anexo 2.10-27) realizada com o Sítio Poço de Pedra atenderá as
seguintes regras:


Cada família será beneficiada com a retirada de 04 baldes de água para consumo humano, 03

(três) vezes na semana (segundas, quartas e sextas-feiras) das 04:00h às 10:00h;
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Conselho gestor formado e aprovado pelos presentes, sendo a Presidenta – SrªMargarida

Maria de Miranda Borba, o Secretário – Sr°Heleno de Moura Borba o Tesoureiro – Sr°Manuel Veloso
da Silva;


As famílias beneficiadas vão contribuir com o pagamento de uma taxa de R$ 2,00 (dois)

mensais para o Fundo de Manutenção do Sistema, a ser utilizado para eventuais reparos;


O atual operador não é funcionário da Prefeitura, mas iria procurar a Prefeitura Municipal de

Cumaru para regularizar a situação dele.

Registros de Atividades no Município de Cumaru – Sítio Poço de Pedra
Figura 2.10-95 Sistema de Dessalinização do Sítio Poço de Pedra

Figura 2.10-96 Realização do diagnóstico Socioambiental

Figura 2.10-97 Reunião do Programa Água Doce e Pactuação do Acordo de Gestão: recolhimento
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de assinaturas

Figura 2.10-98 Pactuação do Acordo de Gestão com a comunidade do Sítio Poço de Pedra

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

No Sítio Poço de Pedra, além das dificuldades comuns como solo problemático e acessibilidade
restrita, também nos deparamos com contratempos no que diz respeito à operação da máquina,
devido à própria dificuldade de locomoção desta, tendo em vista que a carreta responsável pelo seu
transporte não conseguia trafegar nas vias de acesso ao local. Houve atraso para inicio dos trabalhos
nessa localidade em decorrência da grande quantidade de chuva.
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Figura 2.10-98 Tanque de Rejeito Pronto

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

LOCALIDADE Sítio Água Doce de Baixo

COORDENADAS DO EQUIPAMENTO:
Sítio Água Doce de Baixo - Área: Rural
DISTRITO

Latitude

Sítio Água Doce de Baixo

-35

41

Longitude
23,89

-8

02

15,91

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014



Agendamento da reunião - Apresentação do Programa Água Doce,Apresentação de

Temáticas Ambientais e Pactuação do Acordo do Sistema de Dessalinização.


Número de famílias atendidas: aproximadamente 50 (cinqüenta) famílias são beneficiadas

atualmente com osistema de dessalinização, no período de estiagem são atendidas
aproximadamente 120 (cento e vinte) famílias.
Sítio Água Doce de Baixo: Localizado a 6km da sede municipal de Cumaru, acesso a comunidade, é
considerado razoável por ser em estrada de chão batido. No sítio está instalado um equipamento de
dessalinização com 03 (três) caixas de água de 5.000 (cinco mil) litros cada uma, com 03 (três)
membranas.
Situação encontrada na comunidade visitada:
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Possui iluminação pública;



Arborizada;



Possui um Grupo Escola Municipal Francisco Xavier Monteiro;



Existe coleta de lixo convencional, porém, segundo moradores realizam a queima de

resíduos;


Ausência de grupos organizados (Associação);



Ausência de Posto de Saúde.

Nesta comunidade o sistema de dessalinização é controlado pelo operador Srº Gilberto José da Silva
(Geó). O sistema de dessalinização funciona nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 06:00h às
12:00h, sendo distribuídos até 04 (quatro) baldes de água por família.
Segundo informações do Srº. Gilberto José da Silva – operador do sistema de dessanilização:


O poço tubular de água salobra do Sítio Água Doce de Baixo a cada 5.000 litros de água

salinizada o sistema produz 2.500 de água de rejeito;


Em período de grande estiagem, o dessalinizador, atende algumas famílias dos Sítios Água

Doce de Cima;


Além de contar com a água do sistema de dessalinização, algumas famílias do Sítio Água

Doce de Baixo são abastecidas pelos carros pipa do Exército.
A Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA já possui termo de cessão do uso da terra para construção
do tanque de rejeito no Sítio Água Doce de Baixo. O ITEP foi responsável pela construção do referido
tanque.
O tanque de rejeito foi construído na propriedade- Chácara Dois Irmãos pertencente ao Srº Valdir
Gonçalves de Arruda. Segundo informações, ele realizou a compra de 1.000 peixes da espécie tilápia,
que estão sendo criados no tanque de rejeito. Informou que procurou o IPA do Município de
Cumaru, onde foi realizadauma visita à criação de peixes no Município de Sairé, mesmo local citado
pelo operador Ivã (Sítio Táboas). Segundo informações do Srº Valdir, o IPA se comprometeu em
realizar uma reunião, junto com Engenheiro de Pesca, para esclarecer sobre o manejo dos peixes a
serem criados nos tanques de rejeitos. Informou que uma vez por semana, ele realiza o esgotamento
do tanque de rejeito, onde está sendo criados os peixes, sendo essa água depositada no riacho (Srº
Valdir não soube informar o nome) próximo da propriedade.
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Dentre as várias atividades desenvolvidas no município de Cumaru a agricultura se destaca como
sendo uma das principais bases econômicas do Sítio Água Doce de Baixo.
Segundo informações do operador, quando o dessalinizador apresenta algum problema ele entra em
contato com o Secretário de Infraestrutura do Município de Cumaru, Sr° Elenildo Bezerra (81. 81602341/9949-1074). A Prefeitura Municipal de Cumaru possui um contrato com a empresa S.O.S Poços
responsável pela manutenção dos sistemas de dessalinização.

Paraapresentação do Programa Água Doce e pactuação do Acordo de Gestão, foi realizada uma
reunião, no Grupo Escolar Francisco Xavier Monteiro, pela técnica do ITEP Marcia Côelho. Durante a
reunião foram distribuídas cartilhas sobre os dessalinizadores, e foram também, estabelecidas as
bases sólidas de cooperação e participação desta comunidade na gestão do sistema de
dessalinização e no tratamento e disposição final do rejeito, com o intuito de melhorar a qualidade
de vida das famílias beneficiadas, através da oferta de água de boa qualidade, sendo abordados
assuntos com temáticas ambientais sobre o uso correto da água, armazenamento da água para
consumo e o problema do lixo na localidade. Por fim foi realizada a pactuação do Acordo de Gestão,
tendo como base principal a ideia de trabalhar com as comunidades para a construção de soluções
cooperativas, para os problemas de gestão dos sistemas de dessalinização, facilitando a ação
coletiva.
O termo de Acordo de Gestão (Anexo 2.10-28) realizada com o Sítio Água Doce de Baixo atenderá as
seguintes regras:


Cada família será beneficiada com a retirada de até 04 (quatro) baldes de água para consumo

humano, 03 (três) vezes na semana (segundas, quartas e sextas-feiras) das 04:00h às 07:00h e das
15:00h às 18:00h;


Conselho gestor formado e aprovado pelos presentes, sendo o Presidente – SrºSeverino

Joaquim da Silva,aSecretária – SrªMaria Luciene de Silva e a Tesoureira – SrªSandra Valéria da Silva;


As famílias beneficiadas vão contribuir com o pagamento de uma taxa de R$ 2,00 (dois)

mensais para o Fundo de Manutenção do Sistema, a ser utilizado para eventuais reparos;


A Prefeitura continuará pagando a conta de energia do equipamento;



O atual operador é funcionário da Prefeitura, recebendo um salário pelo cumprimento

destafunção.
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Registros de Atividades no Município de Cumaru – Sítio Água Doce de Baixo:

Figura 2.10-99 Sistema de Dessalinização do Sítio Água Doce de Baixo

Figura 2.10-100 Realização do diagnóstico Socioambiental
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Figura 2.10-101 Tanque de rejeito Sítio Água Doce de Baixo

Figura 2.10-102 – Reunião do Programa Água Doce e Pactuação do Acordo de Gestão:
recolhimento de assinaturas
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Figura 2.10-103 – Pactuação do Acordo de Gestão com a comunidade do Sítio Água Doce de Baixo

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Esse tanque foi de fácil execução e o terreno apresentou boas condições de escavação, o solo
escavado era um material de boa qualidade e de fácil compactação, deixamos um espaço apenas
para passagem da máquina e fizemos praticamente todo o cerceamento do tanque. Os trabalhos
com a máquina foram rápidos, eficientes e o nivelamento foi logo concluído. Com a conclusão dos
serviços de nivelamento começamos a instalar a Geomembrana.
Figura 2.10-104 Tanque de rejeito Pronto

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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LOCALIDADE Sítio Táboas
COORDENADAS DO EQUIPAMENTO:
Sítio Táboas- Área: Rural
DISTRITO

Latitude

Sítio Táboas

-35

42

Longitude
02,84

-8

00

32,81

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014



Agendamento da reunião - Apresentação do Programa Água Doce; Apresentação de

Temáticas Ambientais e Pactuação do Acordo do Sistema de Dessalinização.


Número de famílias atendidas: aproximadamente 20 (vinte) famílias são beneficiadas

atualmente com o sistema de dessalinização, no período de estiagem são atendidas
aproximadamente 100 (cem) famílias.
Sítio Táboas: Localizado a 2km da sede municipal de Cumaru,oacesso a comunidade é considerado
bom, sendo todo trajeto asfaltado. No sítio está instalado um equipamento de dessalinizaçãocom 04
(quatro) membranas, 02 (duas) caixas de água de 10.000 (dez mil) litros cada uma.
Situação encontrada na comunidade visitada:


Possui iluminação pública;



Arborizada;



Existe coleta de lixo convencional;



Ausência de grupos organizados (Associação);



Ausência de Posto de Saúde.

Nesta comunidade o sistema é controlado pelo operador do equipamentoSrºIvã (conforme assina a
ata) Bezerra dos Santos. O dessalinizador funciona todos os dias da semana (domingo a domingo),
das 04:00h às 19:00h, ondecada família pode adquirir até 06 (seis) baldes por dia.
Durante conversa com o SrºIvã – operador do sistema de dessalinização, informa que:


A cada 5.000 litros de água salinizada o sistema de dessalinização produz 2.500 litros de água

de rejeito;


O mesmo recebeu orientações básicas para operar o equipamento de dessalinização através

do Srº Rezende, que trabalha na empresa S.O.S Poços - responsável pela manutenção do
equipamento do sistema de dessalinização.
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Foi informado que a água originaria do tanque de rejeito, também servirá para criação de

peixes. Este foi o principal fator que contribuiu para que fosse concedido o termo de cessão do uso
da terra;


Diante da informação supracitada, ele e outros operadores do sistema de dessalinização do

município, procuraram o Instituto de Pesquisa Agropecuário- IPA de Cumaru, para buscar
orientações sobre a criação de peixes nos tanques de rejeito, onde foi realizada a visita nas criações
de peixes no Município de Sairé. Porém esse criadouro não é do sistema de dessalinização, trata-se
de outro projeto.O IPA se comprometeu de realizar uma reunião junto com Engenheiro de Pesca
para esclarecer sobre o manejo dos peixes a serem criados nos tanques de rejeitos;
A Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA já possui termo de cessão do uso da terra para construção
do tanque de rejeito no Sítio Táboas. O ITEP foi responsável pela construção do referido tanque.
Além de contar com a água do dessalinizador, algumas famílias do Sítio Táboas são abastecidos pelos
carros pipas ofertados pelo Exército.
Segundo informações do operador, quando o dessalinizador apresenta algum problema ele entra em
contato com o Secretário de Infraestrutura do Município de Cumaru,Sr°Elenildo Bezerra (81. 81602341/9949-1074) e o mesmo faz o contato com a Empresa S.O.S Poços. A Prefeitura Municipal de
Cumaru possui um contrato com a Empresa S.O.S Poços, responsável pela manutenção dos sistemas
de dessalinização.
Paraapresentação do Programa Água Doce e pactuação do Acordo de Gestão, foi realizada uma
reunião, na casa do operador Sr°Ivã Bezerra, pela técnica do ITEP-Marcia Côelho. Durante a reunião
foram distribuídas cartilhas sobre os dessalinizadores, e foram também, estabelecidas as bases
sólidas de cooperação e participação desta comunidade na gestão do sistema de dessalinização e no
tratamento e disposição final do rejeito, com o intuito de melhorar a qualidade de vida das famílias
beneficiadas, através da oferta de água de boa qualidade, sendo abordados assuntos com temáticas
ambientais sobre o uso correto da água, armazenamento da água para consumo e a problemática do
lixo na localidade. Por fim foi realizada a pactuação do Acordo de Gestão, tendo como base principal
a ideia de trabalhar com as comunidades para a construção de soluções cooperativas, para os
problemas de gestão dos sistemas de dessalinização, facilitando a ação coletiva.
O termo de Acordo de Gestão (Anexo 2.10-29) realizada com o Sítio Táboasatenderá as seguintes
regras:
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Cada família será beneficiada com a retirada de 05 (cinco) baldes de água para consumo

humano, 05 (cinco) vezes na semana (segundas a sextas-feiras) das 06:00h às 18:00h;


Conselho gestor formado e aprovado, pelos presentes, tendo como Presidente – SrºJosé

Fernandes de Lima, o Secretário – Sr°JoséGildo Pereira o Tesoureiro – Sr°João Paulino da Silva;


As famílias beneficiadas vão contribuir com o pagamento de uma taxa de R$ 2,00 (dois)

mensais para o Fundo de Manutenção do Sistema, a ser utilizado para eventuais reparos;


O atual operador é funcionário da Prefeitura, recebe um salário para realização desta função.
Registros de Atividades no Município de Cumaru – Sítio Táboas

Figura 2.10-105 Sistema de dessalinização- Sítio Táboas

Figura 2.10-106 Realização do diagnóstico Socioambiental
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Figura 2.10-107 Tanque de rejeito Sítio Táboas

Figura 2.10-108 Reunião do Programa Água Doce e Pactuação do Acordo de Gestão: recolhimento
de assinaturas
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Figura 2.10-109 Apresentação do Programa
Água Doce

Figura 2.10-110 – Pactuação do Acordo de
Gestão com moradores do Sítio Táboas

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Localizado próximo da entrada da cidade, terreno apresentou boas condições de escavação, embora
bastante acidentado. O solo não possuía muita rocha, por isso, os trabalhos com a máquina foram
rápidos e o nivelamento foi logo concluído. Com a conclusão dos serviços de nivelamento
começamos a fazer a cerca e instalar a Geomembrana.
Figura 2.10-111 Tanque de Rejeito Pronto

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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LOCALIDADE Sítio Riacho do Boi

No Sítio Riacho do Boi, além das dificuldades comuns como solo problemático e acessibilidade
restrita, também nos deparamos com contratempos no que diz respeito à operação da máquina,
devido à própria dificuldade de locomoção desta, tendo em vista que a carreta responsável pelo seu
transporte não conseguia trafegar nas vias de acesso ao local.
Figura 2.10-112 Tanque de Rejeito pronto

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

LOCALIDADE Sítio Gaviões II
Tanto a distancia quando a dificuldade de acessar a localidade contribuíram para atraso no inicio das
obras. No sítio Gaviões II o declive do terreno dificultou um pouco os trabalhos de nivelamento.
Do mesmo modo, as características do solo, não favoreceram, além das chuvas que dificultavam os
trabalhos não só de escavação, mas também de instalação da geomembrana.
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Figura 2.10-113 Tanque de Rejeito Pronto

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

MUNICÍPIO SÃO CAETANO
LOCALIDADE Sítio Enganchada

COORDENADAS DO EQUIPAMENTO:
Sítio Enganchada - Área: Rural

DISTRITO
Sítio Enganchada

Latitude
-8
27

11,73

Longitude
-36
11

26,32



Visita inicial data: 21/11/2013



Agendamento da reunião: 04 de dezembro 2013 Apresentação do Programa Água Doce e
Pactuação do Acordo do Sistema de Dessalinização.



Número de famílias atendidas aproximadamente: 25 famílias beneficiadas com o sistema de
dessalinização.

Sítio Enganchada: Localizado a 18,4 km da sede municipal de São Caetano, acesso a comunidade, é
considerado razoável por ser estrada de chão batido. No sítio está instalado um equipamento com 03
membranas e 02 caixas de água de 5.000 litros cada uma.
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Situação encontrada:


Possui iluminação pública;



Possui um Grupo Escolar Municipal Antônio Francisco de Lima;



A comunidade é arborizada;



Não possui coleta de lixo. Por este motivo, segundo informações de alguns moradores, existe
a prática de queimar os resíduos sólidos;



Não possui posto de saúde nesta comunidade.

Nesta comunidade o sistema de dessalinização é controlado pelo operador Srº Claudivânio de Melo
Lima, conhecido com Srº Van (81. 9457-7221), neste sítio o equipamento de dessalinização era
sistema de ficha. Atualmente este sistema encontra-se quebrado, funcionando apenas com o
chafariz. O operador informou as técnicas do ITEP Luciana Pontes e Marcia Coêlho que por não
receber ajuda de custo da Prefeitura não se sente na obrigação de ter dias e horários fixos para
atender a população beneficiada. As famílias beneficiadas pelo sistema de dessalinização não
possuem um limite estipulado de quantidade de água para retirarem, tendo acesso todos nos dias da
semana e nos horários que o operador do equipamento estiver no local.
O operador do sistema de dessalinização informou que o poço de água salobra do Sítio Enganchada
possui aproximadamente uma profundidade de 50 metros e que a cada 5.000 litros de água
salinizada o sistema de dessalinização produz 3.000 litros de água de rejeito.
A Secretaria de Infra Estrutura - SEINFRA já possui termo de cessão de construção do tanque de
rejeito do Sítio Enganchada. Atualmente este rejeito é despejado diretamente no Riacho de Macapá
localizado a 10 metros do sistema de dessalinização, isto devido ao tanque de rejeito não estar
pronto.
Em período de grande estiagem, o sistema de dessalinização, atende algumas famílias dos Sítios Jataí
e Empoeira. Além de contar com a água do dessalinizador, algumas famílias do Sítio Enganchada são
abastecidas pelos carros pipa do exército.
A economia é um fator dinâmico que depende do crescimento e dos investimentos realizados nas
atividades econômicas. Dentre as várias atividades desenvolvidas no município de São Caetano a
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agricultura e a pecuária se destaca como sendo uma das principais bases econômicas do Sítio
Enganchada.
O operador do sistema de dessalinização informou as técnicas do ITEP que foi capacitado a mais de
três anos pela empresa que instalou o equipamento, porém não lembra o nome da empresa.
Quando acontece algum defeito, o operador liga para a empresa Acqua Pura - responsável pela
manutenção do equipamento do sistema de dessalinização.
A reunião foi agendada para o dia 04/12/13 às 09h no Grupo Escolar Antônio Francisco de Lima,
sendo realizada pelas técnicas do ITEP Luciana Pontes e Marcia Côelho. Na reunião foram
distribuídas cartilhas sobre os dessalinizadores, foi apresentado aos presentes o Programa Água Doce
estabelecendo bases sólidas de cooperação e participação desta comunidade na gestão do sistema
de dessalinização e no tratamento e disposição final do rejeito, com o intuito de melhorar a
qualidade de vida das famílias beneficiadas, através da oferta de água de boa qualidade. Na ocasião
também foi realizado a pactuação do Acordo de Gestão, tendo como base principal a idea de
trabalhar com as comunidades para a construção de soluções cooperativas, para os problemas de
gestão dos sistemas de dessalinização, facilitando a ação coletiva.
A Pactuação do Acordo de Gestão (Anexo 2.10-30) realizada com o Sítio Enganchada atenderá as
seguintes regras:


Cada família será beneficiada com a retirada de até 02 baldes de água para consumo
humano, 03 vezes na semana (segundas, quartas e sextas) das 07h às 11h;



Conselho gestor formado e aprovado, com Presidenta – Srª Vanessa Josefa da Silva,
Secretário – Srº José Ramos de Lima e Tesoureira – Srª Claudineide Maria de Lima Silva;



As famílias beneficiadas vão contribuir com o pagamento de uma taxa mensal no valor de R$
2,00, sendo 30% para o Fundo de Manutenção do Sistema, a ser utilizado para eventuais
reparos e 70% para gratificação do operador;



A Prefeitura continuará pagando a energia do sistema de dessalinização;



Neste acordo o representante da prefeitura Srº José Ilton - Secretário Municipal de
Agricultura - (81.9613-4351/9248-8892) abordou que a mesma vai analisar sobre o
pagamento do operador.
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Registros de Atividades no município de São Caetano – Sítio Encanchada
Figura 2.10-114 Dessalinizador do Sítio Enganchada

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-115 Realização do diagnóstico Socioambiental

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Figura 2.10-116 Palestra de Apresentação do Programa Água Doce e Pactuação do Acordo de Gestão
com a comunidade do Sítio Enganchada

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

No sitio Enganchada não tivemos grandes dificuldades para escavar, entretanto, a principal
dificuldade foi com relação ao acesso, pois nesse período foi à época de chuvas na região e o acesso
à localidade ficou comprometido.
Figura 2.10-117 Tanque de rejeito pronto

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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MUNICÍPIO JATAÚBA
LOCALIDADE Passagem do Tó

COORDENADAS DO EQUIPAMENTO:
Sítio Passagem do Tó - Área: Rural
DISTRITO
Sítio Passagem do Tó

-8

Latitude
5
55,30

-36

Longitude
30
10,21



Visita inicial data: 22/11/2013



Agendamento da reunião: 04 de dezembro 2013 - Apresentação do Programa Água Doce e
Pactuação do Acordo do Sistema de Dessalinização.



Número de famílias atendidas aproximadamente: 30 famílias beneficiadas com o dessalinizador.

Sítio Passagem do Tó: Localizado a 21,8 km da sede municipal de Jataúba, acesso a comunidade, é
considerado razoável por ser estrada de chão batido. No sítio está instalado um equipamento 02
caixas de água de 5.000 litros cada uma.
Situação encontrada:


Possui iluminação pública;



Possui uma Escola Municipal Inácio Vitelo de Araújo;



A comunidade é arborizada;



A coleta de lixo não é regular e por este motivo, segundo informações de alguns moradores,
ainda existe a prática de queimar os resíduos sólidos;



Não possui posto de saúde nesta comunidade.
Nesta comunidade o sistema de dessalinização é controlado pelo operador Srº Elenilson

Antônio dos Santos (81. 9398-8031) conhecido como Srº Leni, neste sítio o equipamento de
dessalinização é de ficha, sendo pago uma taxa no valor de R$ 0,25 a cada 20 litros, onde toda taxa
adquirida é para o operador desta comunidade.
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O operador do dessalinizador informou as técnicas do Instituto de Tecnologia de Pernambuco – ITEP
(Luciana Pontes e Marcia Coêlho) que o poço de água salobra do Sítio Passagem do Tó possui
aproximadamente uma profundidade de 30 metros e que a cada 5.000 litros de água salinizada o
sistema de dessalinização produz 3.000 litros de água de rejeito.
A Secretaria de Infra Estrutura - SEINFRA já possui termo de cessão de construção do tanque de
rejeito na comunidade do Sítio Passagem do Tó. Atualmente este rejeito é despejado à céu aberto,
causando impactos ambientais negativos severos por apresentar uma alta concentração de sais.
Em período de grande estiagem, o sistema de dessalinização, atende à algumas famílias dos Sítios
Enxotado e Mimoso. Algumas famílias do Sítio Passagem do Tó são abastecidas pelos carros pipa do
exército, além de contar com a água do sistema de dessalinização.
A economia é um fator dinâmico que depende do crescimento e dos investimentos realizados nas
atividades econômicas. Dentre as várias atividades desenvolvidas no município de Jataúba a
agropecuária se destaca como sendo uma das principais bases econômicas da comunidade do Sítio
Passagem do Tó.
As famílias não possuem um limite estipulado de quantidade de água para retirarem deste sistema
de dessalinização, tendo acesso todos os dias da semana, no horário de 16h às 17h 30min.
O atual operador do sistema de dessalinização informou que não foi capacitado, mas, recebeu
orientações básicas para o manuseio sobre o procedimento de funcionamento do equipamento de
dessalinização pelo operador anterior.
Segundo o operador do dessalinizador o equipamento encontra-se inoperante desde 04 de
novembro de 2013, informando que entrou em contato com a empresa Acqua Pura - responsável
pela manutenção do equipamento do sistema de dessalinização - porém não obteve sucesso.
Segundo ele a SEINFRA esta em processo licitatório para selecionar a empresa que assumirá a
responsabilidade das manutenções dos sistemas de dessalinização.
Em contato com o Prefeito Srº Antônio Cordeiro do Nascimento, a equipe técnica do ITEP não obteve
o apoio esperado da prefeitura deste município nos seguintes aspectos:
- Não tem interesse em pagar a conta de energia do equipamento de dessalinização;
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- Não mostrou interesse em pagar o operador do sistema de dessalinização;
- Designou um terceiro para acompanhar a equipe técnica do ITEP nas reuniões, porém o mesmo não
é funcionário da Prefeitura de Jataúba e não poderia dar maiores esclarecimentos.
A reunião foi agendada para o dia 04/12/13 às 15h na Igreja de Santo Antônio, sendo realizada pelas
técnicas do ITEP Luciana Pontes e Marcia Côelho. Na reunião foram distribuídas cartilhas sobre os
dessalinizadores, foi apresentado aos presentes o Programa Água Doce estabelecendo bases sólidas
de cooperação e participação desta comunidade na gestão do sistema de dessalinização e no
tratamento e disposição final do rejeito, com o intuito de melhorar a qualidade de vida das famílias
beneficiadas, através da oferta de água de boa qualidade. Na ocasião também foi realizado a
pactuação do Acordo de Gestão, tendo como base principal a ideia de trabalhar com as comunidades
para a construção de soluções cooperativas, para os problemas de gestão dos sistemas de
dessalinização, facilitando a ação coletiva.
Mesmo com equipamento atualmente inoperante, realizamos a pactuação do Acordo de Gestão
(Anexo 2.10-31) no Sítio Passagem do Tó, que atenderá as seguintes regras, assim que o mesmo
estiver em funcionamento:


Cada família será beneficiada com a retirada de 03 baldes de água para consumo humano, 04
vezes na semana (segundas, terças, quintas e sextas), no horário das 16h às 17h e 30min;



Conselho gestor formado e aprovado, tendo como Presidente – Srº Severino Silva de Oliveira,
Secretária – Srª Ivonete do Nascimento Bezerra e Tesoureira – Srª Maria das Dores Silva de
Araújo;



As famílias beneficiadas vão contribuir com o pagamento de uma taxa de R$ 0,25 por ficha,
sendo 20% para o Fundo de Manutenção do Sistema de Dessalinização, a ser utilizado para
eventuais reparos e 80% para gratificação do operador do equipamento de dessalinização;



A Associação Moradores de Passagem do Tó irá continuar pagando a energia do sistema de
dessalinização.

Registros de Atividades no município de Jataúba – Sítio Passagem do Tó
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Figura 2.10-118 Dessalinizador de Passagem do Tó

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-119 Equipamento do Sistema de Dessalinização do Sítio Passagem do Tó e
diagnóstico Socioambiental

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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Figura 2.10-120 – Reunião do Programa Água Doce, Pactuação do Acordo de Gestão e recolhimento
de assinaturas

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

As obras no Sítio Passagem do Tó foram concluídas. Os trabalhos de escavação e nivelamento e
instalação da geomembrana. Nessa localidade, os trabalhos de escavação foram dificultados devido a
grande quantidade de lixo acumulado, presença de rochas e ao declive do terreno.
Figura 2.10-121 Tanque de rejeito pronto

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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MUNICÍPIO SÃO BENTO DO UNA
LOCALIDADE Gama

COORDENADAS DO EQUIPAMENTO:
Sítio Gama - Área: Rural
DISTRITO
Sítio Gama




Latitude
-8
31

6,64

Longitude
-36
32

4,45

Visita inicial data: 20/11/2013
Agendamento da reunião: 03 de dezembro 2013 Apresentação do Programa Água Doce e
Pactuação do Acordo do Sistema de Dessalinização.
Número de famílias atendidas aproximadamente: 163 famílias beneficiadas com o sistema de
dessalinização.

Sítio Gama: Localizado a 13 km da sede municipal de São Bento do Una, acesso a comunidade, é
considerado razoável por ser em estrada de chão batido. No sítio está instalado um equipamento 02
caixas de água de 5.000 litros cada uma.
Situação encontrada:







Possui iluminação pública;
Possui uma Escola Municipal Professor Roberto Magalhães;
A comunidade não é muito arborizada;
Não possui coleta de lixo. Por este motivo, segundo informações de alguns moradores, existe
a prática de queimar os resíduos sólidos;
Não possui posto de saúde nesta comunidade;
Possui Associação- Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Sítio Gama e Vizinhos
(reuniões todo primeiro domingo de casa mês às 9h).

Nesta comunidade o sistema de dessalinização é controlado pelo operador Srº José Maria da Silva
(81. 9427-4760), que mora ao lado do sistema de dessalinização. O operador é funcionário da
Prefeitura, recebendo salário para realização desta função.
O operador do sistema de dessalinização informou que o poço de água salobra do Sítio Gama possui
aproximadamente 46 metros de profundidade e a cada 5.000 litros de água salinizada o sistema de
dessalinização produz 2.500 litros de água de rejeito.
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A Secretaria de Infra Estrutura - SEINFRA já possui termo de cessão de construção do tanque de
rejeito na comunidade do Sítio Gama. Atualmente este rejeito é despejado a céu aberto, causando
impactos ambientais negativos severos por apresentar normalmente uma alta concentração de sais.
A economia é um fator dinâmico que depende do crescimento e dos investimentos realizados nas
atividades econômicas. Dentre as várias atividades desenvolvidas no município de São Bento do Una
a agricultura se destaca como sendo uma das principais bases econômicas da comunidade do Sítio
Gama.
As famílias beneficiadas pelo sistema de dessalinização podem retirar até 03 baldes de água de
segunda a sábado das 07h às 11h e das 14h às 17h. O sistema de dessalinização ainda atende a
Escola Municipal Professor Roberto Magalhães.
O atual operador do sistema de dessalinização informou que não foi capacitado, mas, recebeu
orientações básicas para o manuseio sobre o procedimento de funcionamento do equipamento de
dessalinização pelo operador anterior.
Quando ocorre defeito no sistema de dessalinização, o operador do equipamento de dessalinização
liga para o Instituto de Tecnologia de Pernambuco - ITEP, responsável pela manutenção do
equipamento de dessalinização e fala com o Srº Manuel Ludogero.
A reunião foi agendada para o dia 03/12/2013 às 15h e 30min na Escola Municipal Professor Roberto
Magalhães, sendo ministrada pelas técnicas do ITEP Luciana Pontes e Marcia Coêlho. Na reunião
foram distribuídas cartilhas sobre os sistemas de dessalinização, foi apresentado aos presentes o
Programa Água Doce estabelecendo bases sólidas de cooperação e participação desta comunidade
na gestão do sistema de dessalinização e no tratamento e disposição final do rejeito, com o intuito
de melhorar a qualidade de vida das famílias beneficiadas, através da oferta de água de boa
qualidade. Na ocasião também foi realizado a pactuação do Acordo de Gestão, tendo como base
principal a ideia de trabalhar com as comunidades para a construção de soluções cooperativas, para
os problemas de gestão dos sistemas de dessalinização, facilitando a ação coletiva.
Entrave encontrado no Sítio Gama:
- A única fonte de abastecimento de água nesta localidade é o sistema de dessalinização. Os
beneficiados utilizam a água não só para consumo humano, mas também para as demandas
domésticas, por este motivo, houve a dificuldade em pactuar o Acordo de Gestão.
A Pactuação do Acordo de Gestão (Anexo 2.10-32) realizada no Sítio Gama atenderá as seguintes
regras:
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Cada família será beneficiada com a retirada de até 03 baldes de 20l para consumo humano,
06 vezes na semana (segundas aos sábados) em dois turnos manhã das 07h às 11h e tarde
das 14h às 17h;
Conselho gestor formado e aprovado, com Presidente – Srº José Cícero Frutuoso de Oliveira,
Secretária – Srª Elenice Santos Ribeiro e Tesoureiro – Srº Diogo Cavalcante Gomes;
As famílias beneficiadas vão contribuir com o pagamento de uma taxa mensal no valor de R$
2,00 para o Fundo de Manutenção do Sistema, a ser utilizado para eventuais reparos;
Neste acordo o Secretário de Agricultura representando a prefeitura, Srº Paulo Renato B.
Araújo (81. 9642-0939), abordou que a mesma vai continuar comprometida com a quitação
das contas de energia do equipamento instalado no município;
O operador é funcionário da Prefeitura recebendo assim um salário mínimo para a realização
desta função.

Registros de Atividades no município de São Bento do Una – Sítio Gama
Figura 2.10-122 Dessalinizador do Sítio Gama

Figura 2.10-123 Dessalinizador do Sítio Gama

Figura 2.10-124 Equipamento do Sistema de
Dessalinização do Sítio Gama

Figura 2.10-125 Realização do diagnóstico
Socioambiental
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Figura 2.10-126 Agendamento da Reunião no Sítio
Gama

Figura 2.10-127 Reunião do Programa Água Doce e
Pactuação do Acordo de Gestão: recolhimento de
assinaturas

Figura 2.10-128 Apresentação do Programa Água
Doce

Figura 2.10-129 Pactuação do Acordo de Gestão com a
comunidade do Sítio Gama

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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As obras no Sítio Gama Foram concluídas. Os trabalhos de escavação e nivelamento e instalação da
geomembrana. Nessa localidade, os trabalhos de escavação foram dificultados devido a grande
quantidade de rochas presente no terreno e a dificuldade de acesso as localidades.
Figura 2.10-130 Tanque de rejeito pronto

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

MUNICÍPIO ARCOVERDE
LOCALIDADE Aldeia Velha

As obras no Sítio Aldeia Velha foram concluídas. Os trabalhos de escavação e nivelamento e
instalação da geomembrana. Nessa localidade, os trabalhos de escavação foram dificultados devido a
grande quantidade de rochas presente no terreno.
Foi realizado a pactuação do Acordo de Gestão (Anexo 2.10-33) no Sítio Aldeia Velha.
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Figura 2.10-131 Tanque de rejeito pronto

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

MUNICÍPIO ÁGUAS BELAS
LOCALIDADE Sítio Garcia

COORDENADAS DO EQUIPAMENTO:
Sítio Garcia - Área: Rural
DISTRITO
Sítio Garcia

-8

Latitude
53

1,76

-36

Longitude
53
59,47



Visita inicial data: 12/10/2013



Agendamento das reuniões: 07 de novembro 2013 - Apresentação do Programa Água Doce e
Pactuação do Acordo do Sistema de Dessalinização



Número de famílias atendidas aproximadamente: 270 famílias beneficiadas com o sistema de
dessalinização.

Sítio Garcia: Localizado a 28 km da sede municipal de Águas Belas, acesso é considerado razoável por
ser em estrada de chão batido. No sítio está instalado um sistema de dessalinização com 1
membrana e 2 caixas d’água de 5.000 litros cada uma.
Situação encontrada:
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Possui iluminação pública;



A comunidade é arborizada;



Possui a Escola Municipal São João Batista;



Não possui coleta de lixo e por este motivo, segundo informações de alguns moradores,
existe a prática de queimar os resíduos sólidos;



Não possui posto de saúde nesta comunidade.

No Sítio Garcia o sistema de dessalinização é controlado pelo operador do equipamento – José
Isidoro de Albuquerque Filho (conhecido como Zequia Caetano). Neste povoado o equipamento de
dessalinização é de ficha e as famílias pagam um valor de R$ 0,50 para cada balde de água, não tendo
um limite estipulado de baldes por casa, a comunidade tem acesso todos os dias da semana, no
horário das 9h sem ter horário de finalização.
O operador informou para as técnicas do ITEP (Marcia Coêlho e Luciana Pontes) que o poço de água
salobra tem profundidade aproximadamente de 60 metros e que a cada 5.000 litros de água
salinizada o sistema de dessalinização produz 3.500 litros de água de rejeito.
A SEINFRA já possui termo de cessão de construção do tanque de rejeito. O operador do
equipamento de dessalinização comunicou as técnicas do ITEP que a comunidade construiu um
tanque de cimento para ser colocada a água de rejeito facilitando na dessedentação de animais e
outra parte é despejada à céu aberto, causando impactos ambientais negativos severos por
apresentar uma alta concentração de sais.
O operador do sistema de dessalinização informou que foi capacitado em Águas Belas, para a
operacionalização do equipamento, não lembrando quem o capacitou, também repassou em reunião
que a última manutenção e a análise da água foram realizadas no dia 23/05/2013.
O citado encontra-se quebrado a mais de 1 meses, o operador comunicou que tentou entrar em
contato com a empresa que realiza a manutenção dos sistemas de dessalinização - Aqua Pura, porém
a mesma encontra-se em processo licitatório junto a SEINFRA.
A reunião foi agendada para o dia 07/11/2013 às 8h e 40min na Escola Municipal São João Batista,
sendo realizada pelas técnicas do ITEP (Luciana Pontes e Marcia Côelho). Na reunião foram
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distribuídas cartilhas sobre os dessalinizadores, foi apresentado aos presentes o Programa Água Doce
estabelecendo bases sólidas de cooperação e participação desta comunidade na gestão do sistema
de dessalinização e no tratamento e disposição final do rejeito, com o intuito de melhorar a
qualidade de vida das famílias beneficiadas, através da oferta de água de boa qualidade. Na ocasião
também foi realizado a pactuação do Acordo de Gestão, tendo como base principal a ideia de
trabalhar com as comunidades beneficiadas para a construção de soluções cooperativas, para os
problemas de gestão dos sistemas de dessalinização, facilitando a ação coletiva.
Mesmo com o equipamento atualmente inoperante, realizamos a pactuação do Acordo de Gestão
(Anexo 2.10-34) no Sítio Garcia, que atenderá as seguintes regras, assim que o mesmo estiver em
funcionamento:


Cada família será beneficiada com a quantidade de baldes necessários apenas para consumo
humano, 05 vezes na semana (segundas a sextas) das 05h às 11h;



Conselho gestor formado e aprovado, sendo o Presidente – Srº José Romualdo de Lima, a
Secretária – Srª Amanda Albuquerque da Silva e Tesoureiro – Srº Carlos Barbosa de Lima;



As famílias beneficiadas vão contribuir com o pagamento de uma taxa de R$ 0,50 por balde,
sendo destinado desse valor 70% para gratificação do operador e 30% para o Fundo de
Manutenção do Sistema, a ser utilizado para eventuais reparos;



Neste acordo o representante da prefeitura Srº Ivan Francisco da Silva abordou que a mesma
vai analisar sobre o pagamento dos operadores.

Registros de Atividades no Município de Águas Belas – Sítio Garcia:
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Figura 2.10-132 Sistema de dessalinização

Figura 2.10-133 Mobilização e Articulação

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014

Figura 2.10-134 Reunião - Apresentação do Programa Água Doce, Pactuação do Acordo de Gestão e
assinatura do acordo de gestão

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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As obras no Sítio Garcia Foram concluídas. Os trabalhos de escavação e nivelamento e instalação da
geomembrana. Nessa localidade, os trabalhos de escavação foram dificultados devido a distância da
localidade para águas belas, o acesso a essas localidades, dificuldade de achar mão de obra e solo
argiloso relativamente rijo.
Figura 2.10-135 Tanque de Rejeito Pronto

Fonte: DEC/ITEP-OS, 2014
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C. ATIVIDADES ADICIONAIS DESENVOLVIDAS NA META 20

D. EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA COM A META 20
Quadro 2.10-8 – Equipe Técnica Envolvida com a Meta 20
Nome
Ângela Oliveira
Raomax Charlles
Marcia Coelho
Fabiana Dantas
Flora Pessoa
Luciana Pontes
Daniella Marques
Maria Angélica Magalhães
Mônica Sarabia
Cândida Jucá

Formação
Química
Engenheiro Civil
Socióloga
Socióloga
Educadora Ambiental
Bióloga
Bióloga
Geógrafa
Socióloga
Assistente Social

E. RESULTADOS ALCANÇADOS NA META 20
Quadro 2.10-9 – Atividades Desenvolvidas na Meta 20

Indicador

Pontuação
Obtida

Valor
A.

ATIVIDADES
CONTRATADAS

Tanques de Rejeito
em Funcionamento

1. Número de tanques de rejeito
construídos multiplicados por (0,16)
B.
2. Número de termos
multiplicados por (0,16)

31 x 0,16 = 4,96
de

gestão
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31 x 0,16 = 4,96

3.0 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTRATO DE GESTÃO SEINFRA/ITEP-OS
Este documento tem o objetivo de demonstrar o desempenho da Associação Instituto de Tecnologia
de Pernambuco (ITEP-OS) no âmbito do Contrato de Gestão celebrado junto à Secretaria de
Infraestrutura (SEINFRA) do Estado de Pernambuco. Para tanto, apresenta-se aqui, o cálculo de
escores vinculados às metas pré-definidas entre ambas as partes envolvidas, as quais foram
devidamente validadas e apresentadas no Plano de Trabalho vigente. Faz-se importante lembrar que
para a elaboração deste cálculo, considerou-se a realização de ações compreendidas entre o período
de outubro de 2013 e dezembro de 2014. O Plano de Trabalho para o período citado anteriormente
possui 10 metas, a saber:
Quadro 1 - Metas Pactuadas entre a SEINFRA e o ITEP/OS
N°

TÍTULO DA META

11

Controle Tecnológico

12

Licenciamento Ambiental

13

Execução de Planos de
Controle Ambiental - PCA

14

Execução de Programas de
Prospecção Arqueológica

15

Levantamento
Fundiário

16

Escritórios Locais

17

Consolidação e Ampliação
de
Sistemas
de
Dessalinização de Água

18

Cartografia de Apoio

19

Regularização Ambiental
do
Projeto
de
Renaturalização do Rio
Beberibe

20

Consolidação do Programa
Água Doce

Cadastral

OBJETIVO DA META
Realizar o acompanhamento e fiscalização dos procedimentos
referentes às obras e serviços de construção das barragens e obras
complementares, no que se refere ao controle das condições
estruturais, do solo e do concreto.
Obter Licença Ambiental Prévia e realizar Audiência Pública e
elaborar Planos de Controle Ambiental e, inclusive, procedimentos
para a Autorização de Supressão Vegetal.
Implantar os Planos de Controle Ambiental nas obras das barragens
integrantes do sistema de controle de cheia da Bacia do Una
(Barragens Panelas II, Gatos, Serro Azul e Igarapeba), e da Bacia do
Rio Sirinhaém (Barragem Barra de Guabiraba), além de Brejão, na
bacia GI-1, destinada ao abastecimento da cidade de Brejão.
Executar Programa de Prospecção Arqueológica, incluindo: Resgate
Arqueológico; Educação Patrimonial e Monitoramento Arqueológico
Validar e adequar o levantamento Cadastral de propriedades para
fins de desapropriação, nas áreas inundadas e de preservação
permanente em áreas de construção de Barragens.
Instalar e manter os escritórios locais, para gerenciamento,
monitoramento controle e execução das atividades.
Consolidar e ampliar o funcionamento de sistemas de
dessalinização de água no semiárido do estado de Pernambuco.
Desenvolver base de dados georreferenciados do Estado de
Pernambuco, englobando dados sociais e ambientais, fornecendo
subsídios para execução da Política de Recursos Hídricos.
Realizar procedimentos técnicos para efeito de cumprimento da
Legislação Ambiental vigente no que tange à elaboração de
documentos para a Autorização de Supressão da Vegetação junto à
CPRH e apoio técnico à Gestão do Patrimônio Cultural a partir da
interlocução com o IPHAN e demais órgãos intervenientes.
Adequar o armazenamento de rejeito em 31 dessalinizadores. A
construção dos tanques de rejeito é parte integrante do sistema de
dessalinização, que como um todo, integra o programa Água Doce
com intuito de promover o acesso à água de boa qualidade.
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Para avaliação da eficiência no cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho do
Contrato de Gestão, foi adotado o cálculo de escores baseado na tabela apresentada abaixo.
Quadro 2 – Metodologia para Cálculo de Escores

META
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

VALOR DA META
(VM)
20
A + B + C + D + E + F +G
15
A+B+C
25
A+B+C+D+E+F
15
A+B+C+D+E+F
10
A
10
A+B+C+D+E
20
A
5
A
5
A+B
10
A+B
ESCORE TOTAL

PESO

ESCORE DA META
(VM*PESO/135)
VM*20/135
VM*15/135
VM*25/135
VM*15/135
VM*10/135
VM*10/135
VM*20/135
VM*5/135
VM*5/135
VM*10/135
∑ { Escores das Metas }

Tem-se assim para as Metas executadas pelo ITEP/OS:
Quadro 3 – Pontuação Obtida pelo ITEP/OS

META

INDICADORES / VALORES

PONTUAÇÃO
OBTIDA

A. Barragem Gatos
[0;1]
1
B. Barragem Panelas II
[0;1]
1
Controle Tecnológico
C. Barragem Serro Azul
[ 0 ; 3,5 ]
3,5
(Meta 11)
D. Barragem Igarapeba
[0;2]
2
E. Barragem Barra de Guabiraba
[ 0 ; 1,5 ]
1,5
F. Barragem Brejão*
[0;1]
1
* Para a Barragem Brejão, o indicador foi considerado como [realizado], em conformidade com
os procedimentos para pontuação previstos pelo Contrato de Gestão. Tal situação para Brejão
se deu pela necessidade da realização de um aditivo de contrato com empresa construtora da
obra. Nesse sentido, as obras para o período encontravam-se paralisadas.
PONTUAÇÃO TOTAL DA META 11
10
A. EIA
1. Barragem Venturosa*
[ 0 ; 2,5 ]
2,5
2. Barragem S. Bento do Una**
[ 0 ; 1,5 ]
1,5
3. Barragens da Bacia do
[0;2]
2
Licenciamento Ambiental
Ipanema***
(Meta 12)
B. PCA
1. Barragem Venturosa
[ 0 ; 0,5 ]
0,05
2. Barragem S. Bento do Una
[ 0 ; 0,5 ]
0,05
3. Barragens da Bacia do
[0;1]
1
Ipanema
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C. ASV
1. Barragem Venturosa
[ 0 ; 0,05 ]
0,05
2. Barragem S. Bento do Una
[ 0 ; 0,05 ]
0,05
3. Barragens da Bacia do
[0;1]
1
Ipanema
* Para a Barragem Venturosa, o indicador foi considerado como [realizado], em conformidade
com os procedimentos para pontuação previstos pelo Contrato de Gestão. Esta Barragem já
possui EIA/RIMA, PCA e Minuta de Lei Autorizativa elaborados, ficando na dependência de uma
definição do ponto de vista jurídico de seu licenciamento.
** Para a Barragem São Bento do Una, o indicador foi considerado como [realizado], em
conformidade com os procedimentos para pontuação previstos pelo Contrato de Gestão. Esta
Barragem já possui EIA/RIMA, PCA e Minuta de Lei Autorizativa elaborado, incluindo a
realização de Audiência Pública em Novembro de 2014.
*** Para as Barragens da Bacia do Ipanema, o indicador foi considerado como [realizado], uma
vez que já foram realizadas vistorias e trabalhos de campo preliminares, assim como a obtenção
do Termo de Referência para elaboração dos Estudos Ambientais. A partir de considerações por
parte da SEINFRA, a continuidade dos trabalhos para estas barragens dar-se-á no ano de 2015.
PONTUAÇÃO TOTAL DA META 12
8,2
A. Barragem Gatos
[0;1]
1
B. Barragem Panelas II
[0;1]
1
Execução de Planos de
C. Barragem Serro Azul
[0;3]
3
Controle Ambiental - PCA
D. Barragem Igarapeba
[ 0 ; 1,5 ]
1,5
(Meta 13)
E. Barragem Barra de Guabiraba
[ 0 ; 1,5 ]
1,5
F. Barragem Brejão*
[0;2]
1
* Para a Barragem Brejão, o indicador foi considerado como [realizado], em conformidade com
os procedimentos para pontuação previstos pelo Contrato de Gestão. Tal situação para Brejão
se deu pela necessidade da realização de um aditivo de contrato com empresa construtora da
obra. Nesse sentido, as obras para o período encontravam-se paralisadas. No entanto, já foram
realizadas atividades de identificação de áreas de interesse ambiental para efeitos de execução
do Plano de Controle Ambiental (PCA).
PONTUAÇÃO TOTAL DA META 13
8
A. Barragem Gatos
[0;1]
1
B. Barragem Panelas II
[0;1]
1
Execução de Programas de
C. Barragem Serro Azul
[0;3]
3
Prospecção Arqueológica
D. Barragem Igarapeba
[ 0 ; 1,5 ]
1,5
(Meta 14)
E. Barragem Barra de Guabiraba
[ 0 ; 1,5 ]
0
F. Barragem Brejão
[0;2]
0
PONTUAÇÃO TOTAL DA META 14
6,5
Cadastro Fundiário
A. Cadastro em Execução
[ 0 ; 10 ]
10
(Meta 15)
PONTUAÇÃO TOTAL DA META 15
10
A. Escritório de Gestão Avançada
[0;7]
7
Vista Alegre (Barragens Serro Azul
e Igarapeba. Barragens Gatos,
Escritórios Locais
Panelas II, Barra de Guabiraba e
(Meta 16)
Brejão para Resgate de Fauna)
B. Escritório Barra de Guabiraba
[0;3]
3
(Barragens Gatos, Panelas II,
Barra de Guabiraba e Brejão)
PONTUAÇÃO TOTAL DA META 16
10
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Consolidação e Ampliação
de Sistema de
Dessalinização de água
(Meta 17)
Cartografia de Apoio
(Meta 18)

Renaturalização do Rio
Beberibe
(Meta 19)

Consolidação do Programa
Água Doce
(Meta 20)

A.
Número
de
sistemas
recuperados
e
mantidos
multiplicado por (0,074)

63 x 0,074

PONTUAÇÃO TOTAL DA META 17
A. Sistema de Informação
Geográfica em Operação e
[ 0 ; 10 ]
Disponível na Internet
PONTUAÇÃO TOTAL DA META 18
A. ASV
1. Rio Beberibe
[ 0 ; 0,5 ]
B. Patrimônio Cultural
1. Rio Beberibe
[ 0 ; 0,5 ]

4,66

PONTUAÇÃO TOTAL DA META 19
A. Tanques de Rejeito
1. Número de tanques de
rejeito construídos multiplicados
31 x 0,16
por (0,16)
B. Mobilização social
1. Número de termos de
31 x 0,16
gestão multiplicados por (0,16)
PONTUAÇÃO TOTAL DA META 20

1
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4,66

10
10
0,5
0,5

4,96

4,96
9,92

Quadro 4 – Avaliação dos Resultados e Cálculo de Escores
CONTRATO DE GESTÃO SRHE / ITEP-OS – ANO 2013
VALOR
META
PESO DA META
(VM)
Controle Tecnológico (Meta 11) - Realizar o acompanhamento e
fiscalização dos procedimentos referentes às obras e serviços de
construção das barragens e obras complementares, no que se refere ao
controle das condições estruturais, do solo e do concreto.
Licenciamento Ambiental (Meta 12) - Obter Licença Ambiental Prévia e
realizar Audiência Pública e elaborar Planos de Controle Ambiental e,
inclusive, procedimentos para a Autorização de Supressão Vegetal.
Execução de Planos de Controle Ambiental – PCA (Meta 13) - Implantar
os Planos de Controle Ambiental nas obras das barragens integrantes
do sistema de controle de cheia da Bacia do Una (Barragens Panelas II,
Gatos, Serro Azul e Igarapeba), e da Bacia do Rio Sirinhaém (Barragem
Barra de Guabiraba), além de Brejão, na bacia GI-1, destinada ao
abastecimento da cidade de Brejão.
Execução de Programas de Prospecção Arqueológica (Meta 14) Executar Programa de Prospecção Arqueológica, incluindo: Resgate
Arqueológico; Educação Patrimonial e Monitoramento Arqueológico
Levantamento Cadastral Fundiário (Meta 15) - Validar e adequar o
levantamento Cadastral de propriedades para fins de desapropriação,
nas áreas inundadas e de preservação permanente em áreas de
construção de Barragens.
Escritórios Locais (Meta 16) - Instalar e manter os escritórios locais,
para gerenciamento, monitoramento controle e execução das
atividades.
Consolidação e Ampliação de Sistemas de Dessalinização de Água
(Meta 17) – Promover a recuperação e manutenção de 150(cento e
cinquenta) sistemas de dessalinizadores.
Cartografia de Apoio (Meta 18) - Desenvolver base de dados
georreferenciados do Estado de Pernambuco, englobando dados sociais
e ambientais, fornecendo subsídios para execução da Política de
Recursos Hídricos.
Regularização Ambiental do Projeto de Renaturalização do Rio
Beberibe (Meta 19) - Realizar procedimentos técnicos para efeito de
cumprimento da Legislação Ambiental vigente no que tange à
elaboração de documentos para a Autorização de Supressão da
Vegetação junto à CPRH e apoio técnico à Gestão do Patrimônio
Cultural a partir da interlocução com o IPHAN e demais órgãos
intervenientes.
Consolidação do Programa Água Doce (Meta 20) - Adequar o
armazenamento de rejeito em 31 dessalinizadores. A construção dos
tanques de rejeito é parte integrante do sistema de dessalinização, que
como um todo, integra o programa Água Doce com intuito de promover
o acesso à água de boa qualidade.

ESCORE DA
META
(VM*PESO/135)

20

10

1,48

15

8,2

0,91

25

8

1,48

15

6,5

0,72

10

10

0,74

10

10

0,74

20

4,66

0,69

5

10

0,37

5

1

0,03

10

9,92

0,73

ESCORE TOTAL

7,89
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Observações:









O valor máximo para cada Meta é 10 (dez), VM(máximo) = 10;
Caso a Meta não tenha sido iniciada por questões inerentes a SEINFRA, deverá ser
considerado o valor correspondente à atividade [realizada]
Metas com valores apresentados entre colchetes podem receber apenas dois valores,
sendo o primeiro caso a Meta não tenha sido realizada e o segundo caso a Meta tenha
sido realizada e finalizada ou ainda, caso ela esteja em andamento e não tenha
finalização prevista no período avaliado:
 [ não realizada ; realizada ];
As Metas 17, 19 e 20 podem apresentar valores não inteiros;
O Escore Total deverá apresentar valores entre 0 (zero) e 10 (dez) classificados em 3
(três) faixas:
 Entre 10 e 8 (inclusive) Avaliação da execução com resultado APROVADO
para o período;
 Entre 8 e 7 (inclusive) Avaliação da execução com resultado APROVADO
COM RESTRIÇÕES para o período, com recomendações de prazos e ações
corretivas a serem realizadas;
 Entre 7 e 0 (inclusive) Avaliação da execução com resultado NÃO
APROVADO para o período.
Em caso de retenção nas liberações das parcelas pactuadas neste Plano de Trabalho, o
Escore Total será normalizado pela fórmula abaixo.

•

Exemplo:
i. Escore Total obtido de 6,8 (NÃO APROVADO)
ii. Percentual Liberado de 80%
iii.
iv. Escore Total a ser considerado: 8,5 (APROVADO)

Ao observar-se o contrato celebrado entre a SRHE e o ITEP/OS, tinha uma previsão de liberação de
R$ 14.345.632,56 para efeito de execução de todas as metas pactuadas, porém o valor real liberado
foi de 12.563.804,12. A relação entre total previsto e real liberado é de 88%.
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Sendo assim, ao aplicar-se a fórmula de normalização do escore tem-se:

EscoreTotal[Normalizado] = 7,89 x 100
88
EscoreTotal[Normalizado] = 8,96

Conclui-se assim, que o ITEP/OS atingiu o escore necessário para manutenção do Contrato de
Gestão, sendo o mesmo de 8,96, colocando-o como aprovado para o período de outubro de 2013 a
dezembro de 2014.
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