


Mobilizar os agentes locais em prol da 
recuperação ambiental da bacia do rio 

Paraguaçu e implantar ações demonstrativas 
em campo 



Mobilização e Governança

Estudos

Restauração



ESTUDOS TÉCNICOS

Mapeamento da cobertura do solo 1:25.000
Diagnóstico socioeconômico e análise de tendências de desenvolvimento

Custo de oportunidade da terra
Modelagem hidrológica - áreas críticas para conservação de água



RESTAURAÇÃO 

15 km de margens de rios (mais de 60 ha)15 km de margens de rios (mais de 60 ha)
5 municípios5 municípios
Pequenas propriedades em extenso territórioPequenas propriedades em extenso território
Adversidades climáticasAdversidades climáticas
Pouca aceitação em SAFPouca aceitação em SAF
Fortalecimento de viveirosFortalecimento de viveiros



TÉCNICAS
Identificação de ecossistemas
Pequenas áreas por propriedade
Lista de espécies
Áreas de coleta de sementes

RESTAURAÇÃO 



DINÂMICA SOCIAL
Desejo de proprietários e assentados 
Alinhamento com a legislação 

RESTAURAÇÃO 



Envolvimento e capacitação
Cartilha
Socialização de técnicas adequadas

RESTAURAÇÃO 



• Manutenção continuada
• Protocolo para monitoramento
• Monitoramento em longo prazo das áreas restauradas
• Demandas não atendidas pelo projeto

RESTAURAÇÃO 



Visão sistêmica de toda a bacia
Intercâmbio de lideranças 

Expedição “Nas Águas do Paraguaçu”



Capacitação em comunicação social
Canal de comunicação aberto sobre a bacia 

Interlocução com a mídia

Comunicação



Visibilidade sobre a questão hídrica
“Sementes em solo árido”

Valorização dos saberes e fazeres locais

Educação Ambiental



REDE DE SEMENTES E MUDAS DO PARAGUAÇU

Criação da Rede
Troca de experiências

Apoio para continuidadea
• ção



GOVERNANÇA
• Restauração e água - diálogo aberto 

nos 16 municípios
• Pauta da questão hídrica em colegiados
• Fragmentação da sociedade organizada
• Governança tímida na bacia
• Melhoria de gestão e de planejamento 

a partir dos estudos
• Direções estratégicas para 

fortalecimento da governança



GESTÃO DO PROJETO             

Gestão compartilhada
Construção de credibilidade do projeto – participação e 

devolutiva para a sociedade
Banco de projetos replicáveis – pilotos de restauração



DIVULGAÇÃO



Prefeituras  Municipais  de Barra da Estiva, Ibicoara, Mucugê, Utinga e Wagner


