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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 005/2014 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 Itapecerica – Divinópolis, Carmo da Mata e São
Sebastião do Oeste/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 nos períodos de 01/02/2015 a 24/02/2015,
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 Itapecerica,
em Divinópolis e Adjacências, Minas Gerais – 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 Itapecerica.
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 bacias de contenção
e lombadas cascalhadas e cercamento de APPs (Áreas de Preservação Permanente).
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2. DESENVOLVIMENTO


Parcerias e Apoios

A Neogeo contou com a participação de importantes atores locais: CBH-Pará, Rotary
Clube de Carmo da Mata, Prefeituras Municipais de Carmo da Mata, São Sebastião
do Oeste e Divinópolis. 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
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.
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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 esteve aberta
realizando 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.


Ações de divulgação dos seminários finais

A equipe de mobilização social da Neogeo estabeleceu contato com as partes
envolvidas desde o início de 2015, a fim de conjugar a disponibilidade dos envolvidos
para as datas 23 e 24 de fevereiro, conforme sugestão da proponente do projeto.
Para divulgação dos seminários de entrega foram utilizadas diversas ferramentas, tais
como convites (Anexos A e B) realizados presencialmente, por contato telefônico, por
e-mail, e através de chamadas em rádios locais.
Por telefone e/ou por e-mail foram convidados para os eventos membros das
Prefeituras e Câmaras Municipais de Carmo da Mata e São Sebastião do Oeste,
fornecedores, vereadores, proponente, empresa fiscalizadora, AGB Peixe Vivo,
líderes comunitários, membro da Secretaria Municipal de Meio ambiente, demais
entidades parceiras e moradores que estiveram presentes em eventos de
acompanhamento do projeto realizados periodicamente.
O mobilizador social da Neogeo, residente na região do projeto divulgou
presencialmente os seminários para os interessados. O rádio foi outra forma de
divulgação utilizada. Em Carmo da Mata, a veiculação do evento e o convite foram
realizados junto à Rádio Radical FM e em São Sebastião do Oeste, na Rádio IND FM.
Foram ao ar chamadas convidando a comunidade a participar das reuniões de entrega
do projeto na região, em horários variados, em programas de maior audiência,
sobretudo pelos moradores das áreas rurais - maiores beneficiados com as ações do
projeto.
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Em virtude do recesso de carnaval, a fim de reforçar os convites, foram enviados,
através de e-mail, lembretes para os eventos a serem realizados. (Anexo C).


Reunião final de apresentação e socialização das ações executadas

Pautada no objetivo de realizar a entrega formal das intervenções à comunidade,
ressaltando as orientações para as suas proteções e manutenções. Atendendo à
solicitação da proponente, o encerramento do projeto foi executado em dois
momentos.
Em 23 de fevereiro foi realizado no Salão Comunitário do Quilombo – Carmo da Mata
um encontro com a comunidade para promover a entrega do projeto. Este local, além
de ter recebido o evento de abertura, foi escolhido visando maior proximidade com a
comunidade para facilitar a presença do público beneficiado.
Na ocasião estiveram presentes 43 (quarenta e três) convidados, dentre eles
membros da comunidade, representantes da Prefeitura Municipal de Carmo da Mata,
da EMATER, IGAM, além de representantes de outros municípios (Ex.: Pompéu,
Passatempo). A lista de presença com as assinaturas dos convidados segue no
Anexo D.
A equipe da Neogeo apresentou a estrutura do projeto, bem como a origem dos
recursos, as parcerias e em seguida exibiu registro fotográfico a fim de mostrar os
resultados obtidos com a execução do projeto, formalizando a entrega das
intervenções à comunidade.
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Figura 1 - Mobilizadora social da Neogeo abrindo o evento
Fonte: Neogeo, 2015

Em seguida a mobilizadora social da Neogeo passou a palavra para o Sr. Almir
Resende – Prefeito Municipal de Carmo da Mata que agradeceu à comunidade pelo
apoio e envolvimento com o projeto e com as ações da Prefeitura, que busca promover
a preservação dos recursos hídricos. Ressaltou ainda que a Prefeitura Municipal de
Carmo da Mata está trabalhando com o intuito de viabilizar a manutenção das obras
realizadas, com atividades como a limpeza das cacimbas, com o intuito de prolongar
os benefícios trazidos pelo projeto. Evidenciou ainda a importância da conscientização
da comunidade, visto que a não aceitação de ações como as estruturas para a ETE
(Estação de Tratamento de Esgoto) cria entraves para o andamento de obras que
buscam o desenvolvimento da região.
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Figura 2 - Pronunciamento do Sr. Almir – Prefeito Municipal de Carmo da Mata
Fonte: Neogeo, 2015

Dando continuidade aos pronunciamentos a Sra. Regina Greco afirmou “me sinto com
o dever cumprido” e com satisfação mencionou que os trabalhos realizados são de
grande importância para preservar os recursos hídricos, visto que o projeto é uma
extensão de trabalhos anteriores que possibilitaram, mesmo diante do contexto atual
da crise hídrica, que não faltasse água em Carmo da Mata. Salientou ainda que o
comportamento das chuvas foi alterado, visto que atualmente as chuvas são mais
rápidas e intensas. Diante deste novo contexto, a proponente do projeto frisou que é
fundamental que a comunidade mude seu comportamento e direcione seus esforços
para promover ações que preservem a água, tais como construção de cacimbas,
preservação de nascentes e manutenção de mata ciliar.
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Figura 3 - Regina Greco em contato com a comunidade
Fonte: Neogeo, 2015

Figura 4 - Comunidade presente no evento
Fonte: Neogeo, 2015

A Sra. Maria do Carmo se apresentou como representante da AGB Peixe Vivo e da
IRRIPLAN Engenharia (Empresa fiscalizadora) e mencionou a atuação da empresa
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como uma parceira em busca de promover os melhores resultados para a
comunidade. Frisou ainda a transparência da aplicação dos recursos do CBHSF. Após
os pronunciamentos o público foi convidado para o “coffee break”.

Figura 5 - Pronunciamento da Sra. Maria do Carmo
Fonte: Neogeo, 2015

Figura 6 - Entrega do projeto à comunidade
Fonte: Neogeo, 2015
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Em 24 de fevereiro, no salão comunitário da Comunidade do Carmo foi
realizada a entrega do projeto à comunidade de São Sebastião do Oeste.

Na ocasião estiveram presentes 40 (quarenta) convidados, dentre eles membros da
comunidade, representantes da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste, do
poder público, do IGAM além de representantes de outros municípios (Ex.: Pedra do
Indaiá e Passatempo). A lista de presença com as assinaturas dos convidados segue
no Anexo E.
A equipe da Neogeo realizou a apresentação com a mesma estrutura do evento
realizado no dia anterior.
Em seguida a comunidade fez considerações sobre as intervenções realizadas
quando um dos proprietários beneficiados demonstrou insatisfação com as cacimbas
construídas em seu terreno. A Neogeo já tinha assumido o compromisso de realizar
os reparos solicitados e reforçou o comprometimento em solucionar esta situação,
para que a satisfação e gratidão expressas por um outro produtor continuem
prevalecendo entre a comunidade.
Prosseguindo com as atividades foram realizados os pronunciamentos das Sra.
Regina Greco que reforçou a importância da participação da comunidade a fim de
promover projetos que atendam às demandas locais, e em seguida a Sra. Maria do
Carmo fez uso da palavra para reforçar a importância da transparência das relações
entre as partes interessadas e o envolvimento da comunidade na execução do projeto,
salientando que desta forma os projetos se tornam sustentáveis e seus benefícios são
mais duradouros.
A representante da empresa executora agradeceu a participação da comunidade e
convidou o público a participar de um lanche, a fim de propiciar mais momentos de
diálogo entre as partes envolvidas.
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Figura 7 - Mobilizadora social abrindo o evento
Fonte: Neogeo, 2015

Figura 8 - Considerações da Regina Greco
Fonte: Neogeo, 2015
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Figura 9 - Representante da IRRIPLAN Engenharia e da AGB Peixe Vivo
Fonte: Neogeo, 2015

Figura 10 - Produtor beneficiado demonstrando a sua satisfação com o projeto
Fonte: Neogeo, 2015
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Figura 11 - Público do evento
Fonte: Neogeo, 2015

Figura 12 - Contato direto com a comunidade
Fonte: Neogeo, 2015
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3. RESULTADOS
As parcerias e apoios recebidos ao longo das ações realizadas permitiram manter
contatos diretos com os diferentes setores da comunidade, 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 Itapecerica 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.

3.1 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. Até o fim deste relatório, totalizam 47 (quarenta
e sete) documentos assinados na região do projeto (Anexo F). A maioria dos
beneficiados receberam a intervenção de construção de cacimbas.
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25%

30%

45%
Número de TA
47
Cercamento de Nascente e
14 30%
Construção de Cacimba
Construção de Cacimba
21 45%
Cercamento de Nascente 12 25%

Cercamento de Nascente e Construção de Cacimba
Construção de Cacimba
Cercamento de Nascente

Figura 13 - Tipo de benfeitorias
Fonte: Neogeo, 2015

3.2 Coleta e Análise dos Dados do Trabalho Técnico Social
Foram analisados 45 (quarenta e cinco) formulários, haja vista que dois dos
proprietários não autorizaram o levantamento das informações sobre a propriedade.
A) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
 Os produtores informaram que em 24 (vinte e quatro) propriedades eles realizam
bovinocultura de corte e em 20 (vinte) propriedades bovinocultura de leite.

Número de TTS
Horticultura
Criação de suínos (granjas)
Piscicultura
Culturas anuais
Plantio de eucalipto
Bovinocultura de corte
Bovinocultura de leite
Alambique
Processamento da mandioca
Avicultura
Indústria de ração animal
Laticínios/Queijaria
Atividade de mineração
Irrigação
Outros
Sem informação

0
0
0
6
11
24
20
0
0
3
0
0
0
0
12
2

45
0%
0%
0%
13%
24%
53%
44%
0%
0%
7%
0%
0%
0%
0%
27%
4%

53%
44%

27%

24%
13%
7%

4%

Figura 14 - Atividades desenvolvidas
Fonte: Neogeo, 2015
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B) SITUAÇÃO DO RECURSOS HÍDRICOS
 Dos 45 (quarenta e cinco) produtores rurais consultados, 44 (quarenta e quatro)
afirmaram que o curso d’água mais próximo à sua propriedade possui APP
degradada, 43 (quarenta e três) afirmaram que estes estão assoreados e 35 (trinta
e cinco) descreveram que os cursos d´água não possuem mata ciliar.

98%

96%

Números de TTS

78%

Assoreado
43 96%
APP protegida 3 7%
Poluído com lixo 0 0%
APP degradada 44 98%
Sem mata ciliar 35 78%
Com mata ciliar 0 0%
Sem informação 0 0%

7%
Assoreado

APP protegida

45

APP degradada

Sem mata ciliar

Figura 15 - Situação dos cursos d’água mais próximos
Fonte: Neogeo, 2015

 Dos 45 (quarenta e cinco) produtores que responderam o questionário, 35 (trinta e
cinco) afirmaram que possuem nascentes em seus terrenos.

22%
Números de TTS
45
Sim
35 78%
Não
10 22%
Sem informação 0 0%
78%

Sim

Não

Figura 16 - Presença de nascente
Fonte: Neogeo, 2015
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Dos 45 (quarenta e cinco) produtores consultados, 11 (onze) declararam
apresentar nascentes cercadas em suas propriedades.

24%

24%

Números de TTS
45
Sim
11 24%
Não
23 51%
Sem informação 11 24%
51%

Sim

Não

Sem informação

Figura 17 - Cercamento de nascente
Fonte: Neogeo, 2015



Dos 45 (quarenta e cinco) produtores consultados, 32 (trinta e dois) declararam
que as nascentes de suas propriedades possuem vegetação. Vale considerar que
pode haver propriedade com mais de uma nascente.

24%
Números de TTS
45
Sim
32 71%
Não
2 4%
Sem informação 11 24%

4%
71%

Sim

Não

Sem informação

Figura 18 - Presença de vegetação
Fonte: Neogeo, 2015
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Dos 45 (quarenta e cinco) produtores consultados, 27 (vinte e sete) declararam
que as nascentes sofrem pisoteio de gado.

24%

60%

16%

Sim

Números de TTS
45
Sim
27 60%
Não
7 16%
Sem informação 11 24%

Não

Sem informação

Figura 19 - Pisoteio de gado
Fonte: Neogeo, 2015



Dos 45 (quarenta e cinco) produtores consultados, 13 (treze) declararam que há
viabilidade de cercamento de nascentes em suas propriedades.

29%
Números de TTS
45
Sim
13 29%
Não
10 22%
Sem informação 22 49%

49%

22%

Sim

Não

Sem informação

Figura 20 - Viabilidade de cercamento
Fonte: Neogeo, 2015
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C) SANEAMENTO BÁSICO


Das 45 (quarenta e cinco) propriedades a principal utilização dos recursos hídricos
apontados por 44 (quarenta e quatro) dos produtores é a criação de animais, e 30
(trinta) proprietários afirmaram utilizar a água para o uso doméstico.

98%

67%

2%
Criação de animais

Uso doméstico

Sem informação

Números de TTS
45
Criação de animais
44 98%
Lazer
0 0%
Irrigação
0 0%
Uso doméstico
30 67%
Indústria
0 0%
Piscicultura/Pesca
0 0%
Abastecimento público 0 0%
Agro indústria
0 0%
Mineração
0 0%
Outros
0 0%
Sem informação
1 2%

Figura 21 - Utilização da água
Fonte: Neogeo, 2015



Em consequência da predominância do uso, os principais efluentes gerados são
os dejetos animais em 44 (quarenta e quatro) propriedades e em 30 (trinta) o
efluente doméstico.
98%

67%

Números de TTS
45
Efluentes gerados Soma %
Dejetos animais
44 98%
Doméstico
30 67%
Industrial
0
0%
Mineração
0
0%
Outros
0
0%
Sem informação
0
0%
Dejetos animais

Doméstico

Figura 22 - Geração de efluentes
Fonte: Neogeo, 2015
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Os efluentes gerados não são tratados em 44 (quarenta e quatro) das 45 (quarenta
e cinco) propriedades consultadas.

2%

Números de TTS
45
Sim
0 0%
Não
44 98%
Sem informação 1 2%

98%

Não

Sem informação

Figura 23 - Tratamento de efluentes
Fonte: Neogeo, 2015



Do total dos produtores, 32 (trinta e dois) informaram que a água utilizada nas
propriedades é obtida através de açude/barramento.
71%

Números de TTS
45
Origem das águas
Soma %
Açude/barramento
32 71%
Poço artesiano
6
13%
Mina a céu aberto
2
4%
Cisterna
13 29%
Canal de derivação
0
0%
Direto do curso de água
0
0%
Outros
1
2%
Sem informação
5
11%

29%
13%

11%
4%

2%

Figura 24 - Origem das águas
Fonte: Neogeo, 2015
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D) CONTROLE DE EROSÃO E ABASTECIMENTO DO LENÇOL


Em apenas 10 (dez) das 45 (quarenta e cinco) propriedades os entrevistados
afirmaram possuir cacimbas.

9%
22%

Números de TTS
45
Sim
10 22%
Não
31 69%
Sem informação 4 9%

69%

Sim

Não

Sem informação

Figura 25 - Presença de cacimbas
Fonte: Neogeo, 2015



As 10 (dez) propriedades das 45 (quarenta e cinco) entrevistadas que afirmaram
possuir cacimbas informaram também que há necessidade de que estas sejam
limpas.

22%
Números de TTS
45
Sim
10 22%
Não
0 0%
Sem informação 35 78%

78%

Sim

Sem informação

Figura 26 - Necessidade de limpeza
Fonte: Neogeo, 2015
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Apenas 01 (um) dos 45 (quarenta e cinco) proprietários afirmou existir pontos
críticos nas estradas.

2%
4%

Números de TTS
45
Sim
1 2%
Não
2 4%
Sem informação 42 93%
93%

Sim

Não

Sem informação

Figura 27 - Situação das estradas rurais
Fonte: Neogeo, 2015
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4. 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.
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ANEXO A - Convite para o seminário final 23/02/2015
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