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APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

A partir de 2010, foi instituída a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco, conforme a Resolução CNRH nº 108 de 2010. A 

AGB Peixe Vivo delegada “Agência de Bacia” do CBH São Francisco elaborou então, 

o Plano de Investimento dos Recursos da Cobrança para o ano de 2011, 

contemplando diretrizes para a utilização destes recursos.  

Sob o Ato Convocatório Nº 003/2014 e o Contrato de Gestão Nº 14/ANA/2010 a 

Neogeo Geotecnologia foi contratada para a realização do Projeto de Recuperação 

Hidroambiental na Bacia do Rio Jacaré - Lagoa da Prata e Santo Antônio do 

Monte/MG. 

O presente relatório, atendendo especificações do Termo de Referência da AGB 

Peixe Vivo, contém informações a respeito das atividades realizadas referentes ao 

processo de mobilização social executadas no período de 21/10/2015 a 14/12/2015, 

como parte dos eventos periódicos a serem cumpridos ao longo do projeto. 
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1. INTRODUÇÃO 

A realização das intervenções propostas pelo projeto se deu atrelada às ações de 

mobilização social. As atividades foram realizadas por uma equipe especializada, com 

um representante local, buscando uma relação transparente e de confiança entre a 

Neogeo e a comunidade, que foi fundamental para a realização dos trabalhos. As 

abordagens promoveram o envolvimento da sociedade através da participação de 

lideranças locais, do contato direto com os proprietários de terras e da realização de 

seminários com a comunidade.  

O consentimento dos proprietários foi registrado através da assinatura dos Termos de 

Aceite, e as informações acerca das propriedades foram recolhidas através do 

preenchimento do formulário do Trabalho Técnico Social, quando o produtor autorizou 

a coleta de tais dados.   

As atividades de mobilização social foram realizadas promovendo educação e 

consciência ambiental quanto à importância da manutenção contínua das benfeitorias 

advindas da execução das obras. 

O presente relatório apresenta as atividades e os resultados de mobilização social 

executados no decorrer da realização do projeto na região da bacia do rio Jacaré, nos 

municípios de Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte - Brasil. 

Ao longo dos anos a ação antrópica gerou e agravou situações ambientais críticas, 

que desenharam um panorama que requer intervenções que visam a minimização dos 

danos causados. As características regionais, relevo, tipo de solo, ausência de 

práticas de conservação do solo, atividades de agricultura e pecuária, tem acelerado 

os processos erosivos que acarretam carreamento de grande quantidade de 

sedimentos para as redes de drenagens e para o rio Jacaré. 

Diante deste contexto, o projeto de recuperação hidroambiental realizou intervenções 

promovendo melhorias para a comunidade e município. Os trabalhos realizados 

compreenderam: adequação de estradas rurais, construção de terraços, bacias de 

contenção e lombadas cascalhadas, cercamento de APPs (Áreas de Preservação 

Permanente) e reflorestamento de APPs. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 Parcerias e Apoios 

A Neogeo contou com a participação de importantes atores locais:                 

ASF - Associação Ambientalista do Alto São Francisco e CBH-SF1 - Comitê da Bacia 

Hidrográfica dos Afluentes do Alto São Francisco (Demandantes do Projeto); 

Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte; SAAE - Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa da Prata e Rádio Tropical AM. O envolvimento 

dos diversos setores da comunidade foi de fundamental importância para estabelecer 

a transparência nas ações realizadas pela empresa Neogeo.  

 

 Ações com a comunidade 

Buscando atingir um maior público, foram realizados eventos periódicos junto à 

comunidade. Utilizando uma abordagem abrangente estas ações visaram difundir a 

educação ambiental com a utilização de recursos audiovisuais adequados a cada 

público e com a distribuição de material informativo sobre o projeto. A equipe de 

mobilização esteve sempre à disposição para manter um canal de comunicação direto 

com a comunidade, a fim de conhecer e atender as demandas locais, o que permitiu 

efetivo envolvimento social.  

 

 Termos de Aceite 

Para que as intervenções técnicas propostas pelo projeto pudessem ser 

concretizadas, as ações de mobilização social foram realizadas de modo a obter a 

anuência dos proprietários para a realização das benfeitorias previstas, e assim, 

liberar frentes de obra para a execução dos trabalhos. Visando resguardar ambas as 

partes, a autorização dos proprietários foi registrada através da assinatura do Termo 

de Aceite. 

A equipe de mobilização utilizou a abordagem direta com os moradores da área de 

abrangência do projeto e através de conversas informais pôde apresentar as 

intervenções que beneficiariam cada um dos proprietários, bem como as melhorias 
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trazidas para o município. Cada contato com os residentes foi uma oportunidade para 

desenvolver a consciência ambiental, frisando a importância dos mesmos como 

multiplicadores ambientais, no processo de manutenção das intervenções e dos 

benefícios gerados pelos mesmos.   

Nas visitas às propriedades, através do preenchimento do formulário de                

TTS - Trabalho Técnico Social, a equipe de mobilização fez algumas perguntas para 

os produtores e/ou trabalhadores, com o intuito de realizar o levantamento de 

informações sobre o público beneficiado pelo projeto.   

 

 Gestão de conflitos: Adequação de demandas das partes interessadas 

No que diz respeito às ações previstas pelo projeto, a Neogeo realizou contato direto 

com as partes interessadas, com o intuito alinhar as demandas e interesses dos 

stakeholders, e promover maior efetividade e transparência em seus trabalhos.  
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3. MOBILIZAÇÃO SOCIAL  

As atividades de mobilização social se deram em dois momentos, sendo eles: o 

processo de cadastramento das propriedades das áreas beneficiadas pelo projeto e 

as ações de acompanhamento mensal dos trabalhos.   

3.1    Cadastramento das propriedades  

O trabalho de educação e sensibilização ambiental direcionado às propriedades das 

áreas previstas para receber as obras foi realizado através de ações de contato direto 

com os proprietários contemplados pelas intervenções do projeto. Oportunamente foi 

realizado o Trabalho Técnico Social (TTS) com o preenchimento dos formulários. O 

público beneficiado pelas obras foi dividido em áreas rurais de Lagoa da Prata e de 

Santo Antônio do Monte, conforme demonstrado abaixo. O cadastro de beneficiados 

segue no Anexo A. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Público beneficiado 
Fonte: Neogeo, 2015 

 

3.2 Reuniões de acompanhamento  

A fim de permitir o acompanhamento das atividades que foram realizadas, segue 

abaixo um resumo das reuniões que foram executadas em cada um dos 

períodos/relatórios.  

PÚBLICO BENEFICIADO 

Descrição  
N° de  

propriedades

Lagoa da Prata  10 

Santo Antônio do Monte 8 

Área urbana 1 

Subtotal 19 

53%42%

5%

Público beneficiado

Área rural ‐ Lagoa da Prata

Área rural ‐ Santo Antônio do Monte

Área urbana ‐ Lagoa da Prata
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Tabela 1 - Resumo das reuniões de acompanhamento 

Relatório  Data do Evento   Local 

1  09/06/2014 
Evento Inicial ‐ Sede do SICOOB ‐ Cooperativa de Crédito ‐ Lagoa 

da Prata 

2  03/07/2014 
Encontro com representantes da Prefeitura Municipal de Santo 

Antônio do Monte 

3  22/07/2014 
Divulgação do projeto no Seminário do Plano Municipal de 
Saneamento Básico do Alto São Francisco ‐ Lagoa da Prata 

4 
26/08/2014   Reunião com envolvidos no reflorestamento ‐ Lagoa da Prata 

17/09/2014  Visita à área prevista para o plantio ‐ Lagoa da Prata 

5  16/10/2014 
 Encontro com produtores rurais em propriedade beneficiada ‐ 

Lagoa da Prata 

6  17/11/2014 
Reunião com envolvidos no reflorestamento e proponente do 
projeto e visita à Nordesta (empresa fornecedora de mudas) ‐ 

Arcos 

7  05/12/2014 
Participação na Rádio Tropical AM ‐ divulgação do projeto – 

Lagoa da Prata 

8  20/01/2015 
Reunião na Fazenda do Mangue ‐ propriedade beneficiada ‐ 

Lagoa da Prata 

9  10/02/2015 
Reunião na sede do SAAE ‐ Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

‐ Lagoa da Prata 

10  16/02/2015  Reunião na Escola Estadual Virgínio Perillo ‐ Lagoa da Prata 

11  11/04/2015  Reunião no LEO Clube (Lyons Clube para jovens) ‐ Lagoa da Prata

12  02/06/2015 
Apresentação / diálogo com alunos da Escola Estadual Virgínio 

Perillo ‐ Lagoa da Prata 

13 
03/06/2015 

Participação no Dia Nacional em Defesa do Velho Chico ‐ Lagoa 
da Prata 

18/06/2015 
Apresentação / diálogo com alunos da Escola Estadual 

Monsenhor Alfredo Dor ‐ Lagoa da Prata 

14 
08/07/2015  Reunião com o Sr. Neto (SAAE) na sede do SAAE ‐ Lagoa da Prata

17/07/2015 
Participação na Rádio Tropical AM ‐ divulgação do projeto ‐ 

Lagoa da Prata 

15 
18/08/2015 

Reunião na Escola Estadual Dr. Álvaro Brandão ‐ estudantes do 
3º ano I ‐ Santo Antônio do Monte 

18/08/2015 
Reunião na Escola Estadual Dr. Álvaro Brandão ‐ estudantes do 

3º ano II ‐ Santo Antônio do Monte 

16  18/09/2015 
Reunião na Escola Estadual Chico Rezende ‐ estudantes do        

3º ano ‐  Lagoa da Prata 

17  19/10/2015 
Participação na Rádio Tropical AM ‐ divulgação do projeto ‐ 

Lagoa da Prata 

18 ‐ final  14/12/2015 
Seminário final ‐ sede do SAAE (Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto) ‐ Lagoa da Prata 
 

Fonte: Neogeo, 2015  
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3.3 Ações do período - 21/10/2015 a 14/12/2015 

 

3.3.2. reunião final de apresentação e socialização das ações executadas 

Pautada no objetivo de realizar a entrega formal das intervenções, no dia 14 de 

dezembro foi realizada a entrega oficial das obras do projeto na sede do SAAE, em 

Lagoa da Prata. Estiveram presentes cerca de 24 (vinte e quatro) pessoas, dentre 

proprietários beneficiados, representantes de instituições públicas dos municípios da 

Bacia do Alto São Francisco, IRRIPLAN Engenharia e membros do CBH-SF1.  A lista 

de presença segue no Anexo B.  

A entrega das obras foi realizada durante a reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica 

do Alto São Francisco (Pauta no Anexo C). A convite do referido Comitê a Neogeo 

promoveu o encerramento do projeto hidroambiental na bacia hidrográfica do rio 

Jacaré.  

A fim de promover a divulgação do Seminário Final, o convite (Anexo D) foi enviado 

às partes interessadas, e através de chamadas na Rádio Tropical AM o evento foi 

difundido aos ouvintes de Lagoa da Prata, Santo Antônio do Monte e região.  

Os trabalhos foram iniciados pelo Sr. Lessandro Gabriel - Presidente do CBH-SF1 e 

Secretário de Meio Ambiente de Lagoa da Prata, em sua fala ele mencionou a crítica 

situação dos recursos hídricos do país, fazendo referência a reuniões e encontros 

nacionais para discussão sobre as alternativas para a gestão das bacias hidrográficas.  

Alertou ainda sobre as alterações previstas para o processo de licenciamento 

ambiental, e também em relação à necessidade de as empresas privadas buscarem 

fontes alternativas para abastecimento hídrico, visto que diante da escassez de água 

instalada em diversos pontos da bacia, conforme previsto na Lei das Águas, a 

prioridade de uso nesses casos é a dessedentação animal e consumo humano.  

Em seguida o Sr. Lessandro passou a palavra para a Sra. Julianne Azevedo – 

representante da Neogeo que após os agradecimentos, direcionou a apresentação 

(Anexo E) para os resultados obtidos com o referido projeto. Através de registro 
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fotográfico foram ilustradas as intervenções realizadas, bem como as ações de 

mobilização social.   

A IRRIPLAN Engenharia se pronunciou através do fiscal de campo – Rafael 

Meokarem expondo as ações de fiscalização da empresa ao longo do projeto e 

demonstrando os próximos passos relacionados ao processo de manutenção florestal.  

O encontro se deu no formato de um bate-papo em que o público pode interagir e 

esclarecer dúvidas sobre o projeto, bem como sobre o processo de gestão financeira 

envolvendo a aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso da água. Na 

ocasião, o proprietário beneficiado Sr. Carlos Rezende demonstrou satisfação pelo 

reflorestamento recebido, e ressaltou a importância do projeto contemplar itens como 

o cercamento da área conjugado com o plantio de mudas. 

Ao final dos trabalhos, os presentes foram convidados para um coffee break, e os 

diálogos continuaram entre as partes interessadas.  

O Sr. Lessandro convidou a todos para uma visita à Lagoa que está em fase de 

recuperação na zona urbana do município.  In loco os visitantes puderam conhecer 

detalhes desse projeto, visualizar as máquinas trabalhando e esclarecer dúvidas 

sobre os objetivos e resultados esperados. Os comentários durante a visita 

evidenciaram a grandiosidade dessa iniciativa, que valorizará os imóveis do entorno 

e propiciará um local de lazer em uma paisagem ambientalmente recuperada.  
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Figura 2 - Abertura do evento pelo Sr. Lessandro 

Fonte: Neogeo, 2015 

 

 

Figura 3 - Representante da Neogeo dialogando sobre o projeto 
Fonte: Neogeo, 2015 
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Figura 4 - Pronunciamento do representante da IRRIPLAN Engenharia 

Fonte: Neogeo, 2015 

 

 
Figura 5 - Participação do público 

Fonte: Neogeo, 2015 
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Figura 6 - Partes envolvidas no projeto 
Fonte: Neogeo, 2015 

 

 

Figura 7 - Neogeo junto à membro do Comitê e proprietário beneficiado 
Fonte: Neogeo, 2015 
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Figura 8 - Presentes no “coffee break”  

Fonte: Neogeo, 2015 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 9 - Visita à lagoa em recuperação 
Fonte: Neogeo, 2015 
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4. RESULTADOS 

As parcerias e apoios recebidos ao longo das ações realizadas permitiram manter 

contatos diretos com os diferentes setores, possibilitando assim, a conexão com as 

comunidades para receber as demandas locais e alinhá-las ao projeto, buscando 

atender aos anseios da população.  

As mobilizações sociais possibilitaram momentos importantes de troca de 

experiências e aprendizado, além de permitir o desenvolvimento de ações de 

educação ambiental direcionadas para a importância dos recursos hídricos. 

O contexto regional de locais com processos erosivos instalados e assoreamento do 

rio Jacaré reforça a necessidade de se preservar os recursos hídricos, deste modo, o 

projeto foi muito bem recebido na região e não foram apresentados maiores conflitos 

de interesse, sendo necessárias apenas pequenas adequações ao projeto. 

Os relatos da comunidade no decorrer do projeto demonstraram quão bem sucedidas 

foram as ações de mobilização, principalmente as abordagens de casa em casa, que 

permitiram estabelecer uma relação de confiança entre a equipe Neogeo e a 

comunidade.  

4.1   A Coleta dos Termos de Aceite - TAs 

A coleta do documento citado é indispensável para resguardar ambas as partes, haja 

vista que formaliza o aceite das obras. Foram coletados 21 (vinte e um) documentos 

assinados na região do projeto, que referem-se à 19 (dezenove) propriedades, pois, 

02 (dois) proprietários possuem 02 (dois) documentos, pois, foi necessário que eles 

assinassem um novo Termo de Aceite abrangendo outras benfeitorias.  

Com um universo de 19 (dezenove) Termos de Aceite, 43% das propriedades são 

beneficiadas com a construção de barraginhas (BC); 21% com o reflorestamento; 16% 

com a construção de barraginhas e adequação de estradas rurais (BC, ER); 5% com 

a construção de barraginhas, terraços, adequação de estradas rurais e proteção de 

nascente (BC, TER, ER, PN); a mesma porcentagem com a construção de 

barraginhas e de terraços (BC, TER); com a proteção de nascente (PN) e com a 

construção de barraginhas e proteção de nascente (BC, PN). 
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Figura 10 - Tipo de benfeitorias 
Fonte: Neogeo, 2015 

 

4.2   Coleta e Análise dos Dados do Trabalho Técnico Social 

Junto aos Termos de Aceite foram recolhidos dados referentes aos produtores e 

características da propriedade (Trabalho Técnico Social). O universo de TTSs 

preenchidos soma 17 (dezessete) documentos, visto que 02 (dois) proprietários não 

quiseram fornecer as informações. 

 

  

43%

5%16%

5%

5%

5%

21%

Tipo de Benfeitorias

BC BC, TER, ER, PN BC, ER

BC, PN BC, TER PN

REF

Número de TA  19

BC  8 43%

BC, TER, ER, PN  1 5%

BC, ER  3 16%

BC, PN  1 5%

BC, TER   1 5%

PN  1 5%

REF  4 21%
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O relacionamento próximo e aberto entre a Neogeo e a comunidade da área de 

abrangência do projeto foi essencial para que os trabalhos fossem realizados em 

harmonia com o contexto e necessidades locais. 

As atividades de mobilização social promoveram a divulgação das atividades e 

objetivos do projeto, além de propiciarem a interlocução entre o Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco, AGB Peixe Vivo, a IRRIPLAN Engenharia e os 

demais “stakeholders”.   

O envolvimento dos grupos regionais, dos proprietários de terras, prefeituras, 

lideranças locais e demais partes interessadas foi obtido gradativamente durante a 

realização das ações do projeto e eventos de mobilização social. Com as reuniões, 

abordagens diretas aos proprietários, distribuição de materiais gráficos, encontros 

informais com a população para o esclarecimento de dúvidas e disseminação das 

concepções do projeto, foi possível estabelecer um processo de estímulo à 

consciência ambiental que aos poucos promoveu maior engajamento dos moradores 

da área de abrangência do projeto.  

No decorrer do projeto foi possível perceber que a função de multiplicadores 

ambientais, já começou a ser exercida “informalmente” pelos proprietários, uma vez 

que nos foi relatado, que através de conversas entre os moradores, os benefícios 

propostos e obtidos com as intervenções foram transmitidos entre eles, o que facilitou 

o processo de liberação das áreas, uma vez que a aceitação pelos proprietários se 

deu com base na experiência positiva de seus vizinhos. 

A formalização da liberação para execução das intervenções nas áreas públicas e 

privadas foi obtida através do contato direto com os proprietários, no qual foi assinado 

o Termo de Aceite. Nestas visitas os moradores foram mobilizados quanto à 

importância de preservação das águas, bem como da manutenção das benfeitorias 

realizadas pelo projeto.  

Os seminários inicial e final cumpriram seus objetivos de promover, respectivamente, 

a divulgação do projeto e de seus resultados. No decorrer da execução dos trabalhos 
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foram realizadas atividades de mobilização social, devidamente registradas nos 

relatórios entregues mensalmente à contratante. Estes documentos descreveram as 

ações realizadas em cada período, apresentaram ainda relatos dos eventos, registro 

fotográfico, distribuição de material didático, atas de reuniões, dentre outras 

informações consideradas relevantes.  

A equipe Neogeo salienta o quão gratificante foi a execução das obras e a realização 

do projeto como um todo, o qual obteve êxito em suas ações, promoveu satisfação da 

comunidade e auxiliou na melhoria da situação relacionada aos recursos hídricos da 

região. Deste modo, espera-se que o projeto represente um modelo para que suas 

propostas sirvam de exemplo e possam ser replicadas em outras localidades. 

O interesse da comunidade em entender as propostas do projeto e apoiá-las sugere 

uma sensibilidade e consciência ambiental muito significativas, que devem ser 

estimuladas sempre, pois, alimentam o anseio de todas as partes envolvidas em 

busca de proposições cada vez melhores para os projetos futuros, entendendo que 

os mesmos devem ser elaborados considerando cada vez mais as peculiaridades 

culturais, ambientais e socioeconômicas de cada município.  

O presente relatório teve seu período de atividades estendido até o dia 14 de 

dezembro, em função da disponibilidade das partes envolvidas para a realização do 

evento final, bem como da finalização da execução das obras previstas, restando 

apenas os trabalhos referentes de manutenção florestal.  

Salienta-se que a realização do seminário se deu através da participação na reunião 

do CBH-SF1, pois em conversa com o demandante e com a AGB Peixe Vivo, foi 

sugerida a participação na referida reunião, com o intuito de compatibilizar a agenda 

do Sr. Lessandro Gabriel, bem como dos membros do CBHSF e as demais partes 

interessadas.  
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ANEXO A - Cadastro de Beneficiados  

  



     

 

 

 

 

 

Av. Prudente de Morais, 287  sl 1510 

Bairro Santo Antônio 

Belo Horizonte - CEP: 30.350-093

CADASTRO DE BENEFICIADOS DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA             

BACIA DO RIO JACARÉ, EM LAGOA DA PRATA E SANTO ANTÔNIO DO MONTE, MINAS 

GERAIS. 

 

CADASTRO DE BENEFICIADOS

Nome  Coordenadas UTM Benfeitoria 

1  Antônio Geraldo dos Santos  457895.00 m E 7776027.00 m S Bacia de Contenção 

2  Tarcísio Resende Castro  461000.00 m E 7778957.00 m S Bacia de Contenção 

3  José Vidal  458776.00 m E  7774188.00 m S 

Bacia de Contenção, Terraço, 

Estrada Rural, Proteção de 

Nascente 

4  Adriane Rodarte de Miranda  460371.00 m E  7779274.00 m S 
Bacia de Contenção e Estrada 

Rural 

5  Célio Rodrigues Bessas  463375.00 m E 7777711.00 m S Bacia de Contenção 

6  Elizeu Antônio de Oliveira  461404.00 m E  7779035.00 m S 
Bacia de Contenção e Estrada 

Rural 

7  Nestor Tibúrcio de Oliveira  460957.00 m E 7779482.00 m S Bacia de Contenção e Terraço

8  Julio Cezar Miranda  459422.00 m E 7779489.00 m S Bacia de Contenção 

9  Alceide Gonçalves  456399.00 m E 7775389.00 m S Bacia de Contenção, Terraço

10  Alberto Magno  455050.00 m E  7794391.00 m S 
Bacia de Contenção e Proteção 

de Nascente 

11  Paulo Roberto Araújo  457613.00 m E  7774916.00 m S 
Bacia de Contenção, Proteção 

de Nascente 

12  Antônio Rezende Lacerda  446808.00 m E 7795866.00 m S Reflorestamento 

13 
Paulo Roberto Bruno 

Rezende 
450653.00 m E  7792403.00 m S  Bacia de Contenção 

14 
Venâncio Cornélio de 

Miranda 
458831.00 m E  7773320.00 m S  Bacia de Contenção 

15 
José Olímpio Pedrosa de 

Oliveira 
456690.00 m E  7794960.00 m S  Bacia de Contenção 

16  Orivaldo Antônio da Silva  456061.00 m E 7777204.00 m S Bacia de Contenção 

17  Petrônio de Castro Rezende  444610.00 m E 7791080.00 m S Reflorestamento 

18  Carlos Henrique Rezende  447130.00 m E 7796385.00 m S Reflorestamento 

19  Astácio Correia Neto (SAAE)  442693.30 m E 7789090.39 m S Reflorestamento 

 



  
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO B - Lista de Presença 

  

































  
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO C - Pauta da reunião 14/12/2015 

  



Rua São Paulo, 165 - centro - Lagoa da Prata - CEP 35.590-000 

Telefone: (37) 3261.9727 

cbhsf1@yahoo.com.br 

 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

 ALTO SÃO FRANCISCO 

 

 

O Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Alto São Francisco – CBHSF1 o 
Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, têm o prazer de cumprimentá-los e 
convidá-los para participarem da reunião a ser realizada: 

Data: 14 de Dezembro de 2015 

Local: SAAE Lagoa da Prata – Rua Ângelo Perilo, 15, Centro-  Lagoa da Prata. 

Horário: 13:00h 

PAUTA 

1. Abertura e aprovação das atas das reuniões realizadas em Japaraíba 
16/06/2015 e em Doresópolis 18/08/2015. 

2. Informações sobre o convênio IGAM/FHIDRO/ASF/CBHSF1 

3. Encerramento do Projeto do Rio Jacaré (Apresentação NEOGEO 
Geotecnologia)) 

4. Visita a Lagoa que está em fase de recuperação na zona urbana de Lagoa da 
Prata. 

5. Assuntos gerais  
6. Encerramento 

 
Confirmar presença, ou justificar ausência, através do telefone (37) 3261.9727 com 
Ricardo Oliveira, ou pelo e-mail: cbhsf1@yahoo.com.br 

Atenciosamente,  

Lessandro Gabriel da Costa 

Presidente do CBHSF1 

mailto:cbhsf1@yahoo.com.br


  
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO D - Convite para o seminário final 

  





  
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO E - Apresentação do seminário final 

 

 

 



PROJETO DE RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA 
BACIA DO RIO JACARÉ NOS MUNICÍPIOS DE 

LAGOA DA PRATA E SANTO ANTONIO DO MONTE - MG



PARTES ENVOLVIDAS



TOPOGRAFIA



MOBILIZAÇÃO SOCIAL



MOBILIZAÇÃO SOCIAL



MOBILIZAÇÃO SOCIAL



MOBILIZAÇÃO SOCIAL



MOBILIZAÇÃO SOCIAL



MOBILIZAÇÃO SOCIAL



PROTEÇÃO DE APPs



PLACAS DE APPs



ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS



BACIA DE CONTENÇÃO



BACIA DE CONTENÇÃO



CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS



CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS



CERCAS - REFLORESTAMENTO DE APP



REFLORESTAMENTO DE APP



MUDAS



REFLORESTAMENTO DE APP



REFLORESTAMENTO DE APP



BENFEITORIAS

52%

15%

5%

10%

18%

Bacia de Contenção

Bacia de Contenção, Terraços

Bacia de Contenção e Proteção de Nascente

Proteção de Nascente

Reflorestamento

21 PROPRIEDADES
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