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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento visa apresentar o Plano de Mobilização Social e Educação 

Ambiental para o Rio Vivo na etapa de elaboração dos Diagnósticos e Projetos em 

Imóveis Rurais no município de Ressaquinha que se encontra inserido na Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRH 1 – Piranga, em atendimento aos 

Programas Hidroambientais: P12 - Programa de Controle das Atividades Geradoras 

de Sedimentos e P52 - Programa de Recomposição de áreas de preservação 

permanentes (APPs) e nascentes; e ao Programa de Saneamento: P42 - Programa 

de Expansão do Saneamento Rural.  

Apresentamos o planejamento das ações e estratégias para realização das atividades 

de Mobilização Social e Educação Ambiental, visando divulgar e sensibilizar o público 

alvo das microbacias de atuação a participarem e aderirem às atividades para 

elaboração dos Diagnósticos e Projetos nos Imóveis Rurais no município, buscando 

uma execução segura e eficiente do contrato, de acordo com a experiência da 

Consominas Engenharia em contratos similares. Desta forma, apresenta-se a 

descrição minuciosa do planejamento para o desenvolvimento das atividades com o 

fluxo de informações e tarefas adequado para o trabalho em questão.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Propor ações para Mobilização Social e Educação Ambiental a serem desenvolvidas 

no Rio Vivo na etapa de elaboração dos Diagnósticos e Projetos em imóveis rurais no 

município de Ressaquinha, respeitando as peculiaridades do município.  

2.2 Objetivos Específicos 

 Propor mecanismos de divulgação a fim de garantir a participação dos 

proprietários de imóveis rurais e das diversas entidades e instituições da 

bacia em todas as etapas do projeto; 

 Buscar parcerias junto aos órgãos públicos, sociedade civil e demais 

entidades do município e das microbacias de atuação para atuarem como 

mobilizadores sociais junto a Consominas buscando-se a sensibilização e 

envolvimento dos proprietários dos imóveis rurais; 

 Estabelecer dinâmicas de Educação Ambiental visando a conscientização 

do público da importância do projeto; 

 Estabelecer mídias para divulgação para os Encontros com os proprietários 

dos imóveis rurais e demais Reuniões; 

 Garantir a participação dos proprietários dos imóveis rurais em todas as 

etapas do processo, visando alcançar resultados dentro das expectativas 

de cada proprietário; 

 Disponibilizar as informações necessárias à participação qualificada do 

público alvo;  

 Estimular os atores estratégicos do município a comporem a Unidade 

Gestora de Projeto - UGP e que participem ativamente em todas as etapas 

do projeto. 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO 

As águas brasileiras, tornadas bens de domínio público com a promulgação da 

Constituição de 1988 e das Constituições Estaduais, têm seus usos disciplinados pela 

Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. A Lei que institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH) e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (SINGREH) trouxe aperfeiçoamentos e modernidade no modelo de 

gerenciamento das águas no País e baseia-se no fundamento de que a gestão dos 

recursos hídricos deva ser descentralizada e contar com a participação do Poder 

Público, dos usuários e da sociedade civil. Integram o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos:  

● o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH);  

● a Agência Nacional de Águas (ANA);  

● os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal;  

● os Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs);  

● os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais 

cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos; e as Agências 

de Água. 

Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação, 

dentre outras funções, promoverem o debate de questões relacionadas a recursos 

hídricos e articular a atuação de entidades intervenientes; aprovar e acompanhar a 

execução do plano de recursos hídricos da bacia e sugerir as providências 

necessárias ao cumprimento de suas metas; e estabelecer os mecanismos de 

cobrança pelo uso de recursos hídricos.  

As Agências de Água, integrantes do SINGREH, são consideradas “braço executivo 

dos comitês” e exercem, dentre outras, a função de secretaria executiva, 

implementando as decisões de um ou mais comitês de bacia hidrográfica em suas 

respectivas áreas de atuação, de acordo com as competências que lhe são 

designadas no Art. 44 da Lei Federal nº 9.433/1997. 

Para operacionalização das Agências de Água, visando o cumprimento das 

atribuições estabelecidas na PNRH, foi publicada a Lei Federal n° 10.881, de 09 de 

mailto:Consominas@consominas.com.br
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junho de 2004, que dispõe sobre os contratos de gestão entre a Agência Nacional de 

Águas e Entidades Delegatárias das funções de Agência de Águas relativas à gestão 

de recursos hídricos de domínio da União e dá outras providências. No âmbito 

estadual, visando o cumprimento das atribuições estabelecidas na Política Estadual 

de Recursos Hídricos, foi publicada a Deliberação Normativa Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos - CERH nº 23, de 12 de setembro de 2008, que dispõe sobre os 

contratos de gestão entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM e as 

entidades equiparadas a Agências de Bacias Hidrográficas relativas à gestão de 

recursos hídricos de domínio do estado de Minas Gerais. 

3.1 O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce 

O Rio Doce tem extensão de 879 quilômetros e suas nascentes estão em Minas, nas 

Serras da Mantiqueira e do Espinhaço. O relevo da bacia é ondulado, montanhoso e 

acidentado. No passado, uma das principais atividades econômicas foi a extração de 

ouro, que determinou a ocupação da região e, ainda hoje, o sistema de drenagem é 

importante em sua economia, fornecendo água para uso doméstico, agropecuário, 

industrial e geração de energia elétrica. Os rios da região funcionam, ainda, como 

canais receptores e transportadores de rejeitos e efluentes. (IBIO, 2017) 

Limita-se ao sul com a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, a sudoeste com a 

bacia do rio Grande, a oeste com a bacia do rio São Francisco, ao norte e noroeste 

com a bacia do rio Jequitinhonha e a nordeste com as bacias do litoral norte do Espírito 

Santo. 

A população da Bacia do Rio Doce, estimada em torno de 3,5 milhões de habitantes, 

está distribuída em 228 municípios, sendo 202 mineiros e 26 capixabas. Mais de 85% 

desses municípios têm até 20 mil habitantes e cerca de 73% da população total da 

bacia concentra-se na área urbana, segundo dados de 2007. Nos municípios com até 

10 mil habitantes, 47,75% da população vive na área rural (IBIO, 2017). 

A Bacia Hidrográfica do Rio Doce possui área de drenagem de 86.715 quilômetros 

quadrados, dos quais 86% estão no Leste mineiro e 14% no Nordeste do Espírito 

Santo. Em Minas, é subdividida em seis Unidades de Planejamento e Gestão dos 

Recursos Hídricos (UPGRHs), às quais correspondem as seguintes sub-bacias e seus 

respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs).  
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As nove unidades estaduais de gestão de recursos hídricos (UGRHs) da bacia 

contemplam as UGRH1 Piranga; UGRH 2 Piracicaba; UGHR 3 Santo Antônio; UGHR 

4 Suaçuí; UGRH 5 Caratinga e UGRH 6 Manhuaçu, em Minas Gerais, e três no 

Espírito Santo, correspondente às UGRH 7 Guandu; UGHR 8 Santa Maria do Doce e 

UGHR 9 São José. Essas UGRHs formam 11 CBHs estaduais, que se inter-

relacionam através do Comitê da Bacia do rio Doce (CBH Doce). (Figura 1). 
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Figura 1: Bacia Hidrográfica do Rio Doce. 
Fonte: Consominas, 2017.
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O CBH Doce é um órgão colegiado, com atribuições normativas, deliberativas e 

consultivas, no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, vinculado ao Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos – CNRH. Atualmente, o Comitê é formado por 60 

membros titulares e 60 suplentes, sendo 27% sociedade civil, 33% poder público e 

40% usuários (Figura 02), é responsável por importantes decisões sobre a gestão dos 

recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Doce. 

 

Figura 2: Composição CBH Doce. 
Fonte: Consominas, 2017. 

 

3.2 A Bacia Hidrográfica do Rio Piranga 

A Bacia Hidrográfica do Rio Piranga insere-se totalmente no Estado de Minas Gerais, 

em uma área de 17.571 quilômetros quadrados, estando sua maior parte nas regiões 

da Zona da Mata e Campos das Vertentes. É composta pelos rios Piranga, do Carmo, 

Casca e Matipó e por áreas de drenagem de outros córregos menores, como os rios 

do Peixe, Sem Peixe e Sacramento e ribeirões Mombaça, do Turvo e do Belém. O Rio 

Piranga nasce no município de Ressaquinha e percorre 470 quilômetros. Seus 

principais afluentes são os rios São Bernardo, Xopotó, Turvo Limpo e Oratórios. 

A macrobacia do Rio Doce abrange total ou parcialmente 77 municípios, dentre eles 

o município de Ressaquinha que foi contemplado para elaboração dos Diagnósticos 

e Projetos nos Imóveis Rurais, através do CBH Piranga e do IBIO. 

33%

40%

27%

Poder Público

Usuários

Sociedade Civil
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Segundo dados do Plano de Ação de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio 

Piranga (PARH/ 2006), a população total da bacia é de cerca de 700 mil pessoas. Na 

economia, há predominância do setor de serviços, seguido da indústria e 

agropecuária. A pecuária ocupa 53% da área da unidade, com destaque para a 

criação de suínos, atividade que demanda ações de controle e tratamento de 

dejetos.  Já a agricultura ocupa 41%.  A região da bacia apresenta forte 

suscetibilidade à erosão em 53% de suas terras, situação que, aliada ao mau uso e 

desmatamento, leva a elevada produção de sedimentos. 

3.3 O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga 

O CBH Piranga foi instituído através do Decreto Estadual nº 43.101 de 2002, com 

base na Lei Federal Nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, passando a integrar o Sistema 

Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SEGRH. De caráter normativo e 

deliberativo, tem a competência de promover a gestão participativa das águas, no 

âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga. O CBH Piranga é formado por 

representantes dos poderes públicos, sociedade civil e dos usuários da água. É 

composto por 36 membros titulares e seus respectivos suplentes. 

3.4 A Cobrança pelo Uso da Água como fonte de financiamento do Rio Vivo na 

etapa de elaboração dos Diagnósticos e Projetos em Imóveis Rurais  

A Cobrança visa estimular o uso racional da água e contribuir com recursos financeiros 

para a execução de ações de recuperação da bacia previstas no Plano Integrado de 

Recursos Hídricos - PIRH e nos Planos de Ações de Recursos Hídricos - PARHs. 

No intuito de orientar sobre os estudos, planos, projetos e ações a serem executados 

com recursos da cobrança pelo uso da água em toda a bacia hidrográfica do rio Doce, 

foi aprovado entre os meses de outubro e dezembro de 2015, pelos Comitês de bacias 

dos afluentes do rio Doce e pelo CBH Doce (Deliberação CBH Doce nº 48, de 1 de 

dezembro de 2015), o Plano de Aplicação Plurianual (PAP) dos recursos arrecadados 

com a cobrança para o período de 2016 a 2020, a partir de programas priorizados do 

PIRH Doce. 

A fim de potencializar os resultados ambientais e promover a utilização eficiente dos 

recursos da cobrança pelo uso da água, os Comitês que compõem a Bacia 

Hidrográfica do Rio Doce optaram por trabalhar, de forma integrada e criaram o Rio 
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Vivo, que é a implementação conjunta desses três programas previstos no PIRH- 

Doce. O Rio Vivo prevê ações de recuperação de nascentes e de áreas de recarga; 

promoção do saneamento rural, por meio da implantação de sistemas de tratamento 

de esgoto; e redução da geração de sedimentos, através da construção de 

barraginhas e caixas secas. As intervenções serão aliadas a ações de educação 

ambiental para que, além da transformação do meio ambiente, também haja mudança 

de hábitos das comunidades envolvidas (IBIO, 2017). 

3.5 O IBIO – Instituto BioAtlântica 

Para prestar apoio administrativo, técnico e financeiro aos respectivos Comitês de 

Bacia Hidrográfica, Lei Federal nº 9.433 de 1997 instituiu a implantação das Agências 

de Águas, ou as entidades delegatárias de funções de agência, são entidades dotadas 

de personalidade jurídica própria, descentralizada e sem fins lucrativos. São indicadas 

pelos CBH e podem ser qualificadas pelo CNRH, ou pelos Conselhos Estaduais, para 

o exercício de suas atribuições legais. A implantação das Agências de Águas foi 

instituída pela Lei Federal nº 9.433 de 1997, tendo por competência prestar apoio 

administrativo, técnico e financeiro ao respectivo CBH.  

O IBIO é uma organização sem fins lucrativos, criada em 2002 por indivíduos, 

empresas e Organizações Não Governamentais (ONGs) ligadas ao tema 

sustentabilidade. Em 2011, o IBIO venceu o edital lançado pelos Comitês de Bacias 

do Rio Doce para atuar como sua Agência de Água. No mesmo ano, o Instituto 

recebeu a delegação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e de seu 

equivalente mineiro. Os contratos de gestão foram assinados com a Agência Nacional 

de Águas (ANA) e com o Instituto Gestão das Águas de Minas Gerais (IGAM). Para 

essa atuação, foi criado o IBIO, com sede em Governador Valadares (MG).  

Atualmente, atua como entidade delegatária e equiparada às funções de Agência de 

Águas de 12 (doze) Comitês de Bacias Hidrográficas, sendo 01 (um) em âmbito 

federal, 06 (seis) em Minas Gerais e (05) no Espírito Santo:  

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH - Doce - Federal)  

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga (CBH - Piranga - MG)  

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba (CBH - Piracicaba - MG)  
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● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio (CBH - Santo Antônio - MG)  

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí (CBH - Suaçuí - MG)  

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga (CBH - Caratinga - MG)  

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manhuaçu (CBH - Manhuaçu - MG)  

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu (CBH – Guandu - ES)  

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria do Doce (CBH-Santa Maria do 

Doce – ES)  

● Comitê da Bacia Hidrográfica Pontões e Lagoas do Rio Doce (CBH-Pontões e 

Lagoas – ES)  

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Barra Seca e Foz do Rio Doce (CBH-Barra 

Seca – ES)  

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Joana (CBH-Santa Joana – ES) 

Cabe ao IBIO a responsabilidade pela condução dos processos licitatórios que 

utilizaram recursos oriundos de cobrança em consonância com Plano Integrado de 

Recursos Hídricos (PIRH) da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. O Plano de Aplicação 

Plurianual (PAP) 2016-2020 tem a função de orientar sobre os estudos, planos, 

projetos e ações a serem executados com recursos da cobrança pelo uso da água em 

toda a Bacia Hidrográfica do Rio Doce, a partir de programas priorizados do PIRH 

Doce. (ATO 004, IBIO, 2017) 

Dentre os vários Programas previstos no Plano de Aplicação Plurianual (PAP) 2016 - 

2020, grande parte dos recursos da cobrança pelo uso da água foram alocados para 

aplicação nos seguintes Programas Hidroambientais: 

 P12 – Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos; 

 P52 – Programa de Recomposição de Áreas de Proteção Permanente - APPs 

e Nascentes; e  

 P42 – Programa de Expansão do Saneamento Rural.  
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4 RESSAQUINHA-MG 

O município de Ressaquinha está localizado a aproximadamente 150km de Belo 

Horizonte e apresenta população residente de 4.711 pessoas (IBGE,2010). 

Ressaquinha surgiu em torno da Estação Ferroviária D. Pedro II, inaugurada em 12 

de abril de 1882. Fazia parte do Distrito do Ribeirão de Alberto Dias, cujo território 

compreendia o atual município Alfredo Vasconcelos, que pertenceu a Ressaquinha 

até 1992, e uma parte do que é hoje o perímetro urbano de Barbacena.  

A Lei n° 7 de 15-03-1895, votada pelo Conselho Distrital e posta em vigor pela 

Resolução n° 50 da Câmara de Barbacena, em 19-09-1895, mudou a sede do Distrito 

do Ribeirão de Alberto Dias para a Estação de Ressaquinha, e denominou-o como 

Distrito de São José de Ressaquinha.  

A cidade integra a microrregião de Barbacena, e faz divisa com os municípios de 

Carandaí, Barbacena, Alfredo Vasconcelos, Senhora dos Remédios (Figura 3). 

 
Figura 3: Mapa localização Ressaquinha. 

Fonte: IBGE, 2017. 
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5 JUSTIFICATIVA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 

O CBH Santo Antônio, por meio do IBIO, abriu Edital de Chamamento Público para 

contemplar municípios localizados na Bacia Hidrográfica do Rio Piranga com os 

programas P12 – Programa de Controle Ambiental das Atividades Geradoras de 

Sedimentos, P52 – Programa de Recuperação de APPs e Nascentes e P42 – 

Programa de Expansão ao Saneamento Rural. Dessa forma, foram selecionados treze 

municípios, sendo 8 municípios (Figura 4) para o Lote 1 e 5 municípios para o Lote 2.  

Para o desenvolvimento dos trabalhos serão cumpridos rigorosamente as exigências 

de qualidade e quantidade dos serviços previstos no Ato Convocatório IBIO N° 

04/2017 e no seu Termo de Referência – TdR Anexo I. 

O Plano de Mobilização Social e Educação Ambiental permeia a ampla divulgação, 

envolvimento da população no processo de elaboração de Diagnósticos e Imóveis 

Rurais, configurando-se como uma indispensável ferramenta para divulgação do 

projeto, abrangendo no seu escopo a metodologia a ser aplicada para execução dos 

trabalhos, assim como, os mecanismos de divulgação e as estratégicas técnicas, 

gerenciais e logísticas que serão utilizadas pela Consominas ao longo do projeto, 

visando garantir a ampla participação nesse processo. 

Em atendimento ao Termo de Referência deverá ser elaborado para cada município 

do referido lote um Plano de Mobilização Social e Educação Ambiental, considerando-

se as peculiaridades de cada município. 

O presente documento visa apresentar e propor ações para ampla divulgação, 

participação e conscientização do público alvo nas atividades em todas as etapas 

durante a elaboração dos Diagnósticos e Projetos nos imóveis rurais no munícipio de 

Ressaquinha.  
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Figura 4: Bacia Hidrográfica do Rio Piranga, Lote 1. 
Fonte: Consominas, 2017. 
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6 METODOLOGIA 

O desenvolvimento da metodologia para execução dos trabalhos de Mobilização 

Social e Educação Ambiental para Elaboração de Diagnósticos e Projetos em Imóveis 

Rurais no município de Ressaquinha ocorrerá em consonância com o Termo de 

Referência do Ato Convocatório 04/2017 do IBIO Contrato Gestão Nº 072/ANA/2011. 

O Plano de Mobilização Social e Educação Ambiental está sendo elaborado na 

perspectiva de propor mecanismos de divulgação a fim de garantir a participação dos 

proprietários de imóveis rurais e das diversas entidades e instituições da bacia em 

todas as etapas do projeto. 

Os estímulos à participação da população serão implementados de forma integrada e 

articulada com os outros eventos no município, sobretudo, com as agendas de 

atividades do Comitê e do IBIO. 

Serão utilizadas estratégias de abordagem e envolvimento junto às lideranças locais 

para que assumam, progressivamente, o papel de interlocutores ativos no processo, 

garantindo assim um envolvimento e participação da população das microbacias, 

tendo como foco principal os proprietários dos imóveis rurais e membros da UGP de 

cada município. 

Para um melhor resultado da mobilização social, a divulgação será ampla, por meio 

dos instrumentos de comunicação disponíveis no município. A equipe de mobilização 

trabalhará de forma integrada com os membros do CBH Piranga e membros da UGP 

buscando desenvolver parcerias para que se tornem multiplicadores junto aos 

proprietários dos imóveis rurais do município de Ressaquinha, além de funcionarem 

como um elemento facilitador do processo. 

Serão produzidos inicialmente folders informativos para os proprietários que serão 

distribuídos durante as reuniões e encontros com os representantes dos imóveis 

rurais. Também serão produzidos cartazes para serem afixados em locais 

estratégicos na microbacia, tais como igrejas, escolas, postos saúde, associações e 

ônibus escolar. A comunidade escolar também será envolvida através da realização 

de atividades nas escolas que promovam a conscientização e despertem a 

consciência dos alunos e para que os mesmos sejam interlocutores junto as famílias 

convidando-os a participarem dos eventos propostos. 
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Para promover a ampla divulgação do projeto, foram confeccionadas camisetas para 

os profissionais de campo e membros da UGP com a logomarca do projeto, a fim de 

ampliar a divulgação do projeto. 

6.1 Capacitação da equipe e técnicos de campo 

Visando garantir a qualidade dos serviços a serem executados pela equipe da 

Consominas, foi realizada uma capacitação para a equipe de mobilização e técnicos 

de campo, conforme apresentação de slides (Figura 7). A capacitação dos técnicos 

foi realizada no município de Belo Horizonte visando apresentar o Rio Vivo na etapa 

de elaboração de Diagnósticos e Projetos em Imóveis Rurais, apresentar o comitê, o 

IBIO e a fonte de recursos, orientar os profissionais sobre as formas de abordagem 

do público envolvido no projeto, a postura durante a realização dos trabalhos, a 

importância da utilização de uniformes (Figura 6) e outros meios de identificação. 

Durante os trabalhos foi realizada uma palestra de Segurança do Trabalho para os 

técnicos de campo e apresentados a operação e funcionamento do aplicativo para 

coleta de dados para elaboração dos diagnósticos. 

A capacitação teve como objetivo a troca de experiências e aprofundar o 

conhecimento da equipe executora e alinhar toda equipe com informações 

necessárias ao bom andamento das atividades em campo, sendo imprescindível que 

durante as atividades de campo os profissionais, ao realizarem a abordagem aos 

proprietários rurais, demonstrem segurança e conhecimento acerca do que é o projeto 

e suas respectivas etapas. 

A Consominas com intuito de atender ao Termo de Referência do Ato Convocatório 

Nº 04/2017, selecionou profissionais qualificados na bacia hidrográfica do Piranga, 

comprometidos e com experiência em mobilização social na respectiva bacia para 

compor a equipe de mobilização. 
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Figura 5: Capacitação da Equipe. 
Fonte: Consominas, 2017. 
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Figura 6: Capacitação da Equipe. 
Fonte: Consominas, 2017. 
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Figura 7: Apresentação para capacitação da Equipe. 
Fonte: Consominas, 2017. 
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Figura 8: Camisa Ri Vivo. 
Fonte: IBIO, 2017.  
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6.2 Início dos trabalhos e estabelecimento de parcerias 

Para início dos trabalhos foi realizada pela equipe de Mobilização Social da 

Consominas uma reunião na Prefeitura de Ressaquinha para apresentação do 

Comitê, do IBIO e do Rio Vivo, além da formação do grupo de trabalho, a denominar-

se Unidade Gestora de Projeto - UGP. A UGP é constituída por membros 

representantes de órgãos e instituições representativas do município, além de líderes 

locais das microbacias de atuação. Durante a reunião foi apresentado o objetivo da 

constituição do UGP e a importância desse grupo para a realização das atividades.  

Nesse processo de estabelecimento de parcerias e formação da UGP é muito 

importante a indicação de representantes da sociedade civil e de lideranças que 

morem nas microbacias de atuação. A importância da participação da comunidade 

local nesse processo é de suma importância, considerando-se que o conhecimento 

da realidade local será de suma importância nas tomadas de decisões. Vale ressaltar 

que os interesses e comportamentos dos diferentes atores envolvidos diretamente no 

processo trará resultados que atendam as reais necessidades da população da 

microabacia e do município.  

6.3 Estratégias de Mobilização dos Proprietários 

A equipe executora dos trabalhos contará com o apoio dos técnicos da Prefeitura, 

Emater, Companhias de Saneamento, Sociedade Civil, IEF, Secretária de 

Educação/Escolas, Igrejas e demais membros da UGP e do Comitê na mobilização 

dos proprietários. Durante as atividades é importante dar ênfase ao trabalho do Comitê 

e valorizar o papel do conselheiro no seu município de representação. Durante as 

atividades será apresentado o Rio Vivo na etapa de Elaboração de Diagnósticos e 

Projetos em Imóveis Rurais, as atividades do CBH Piranga e do IBIO. 

As ações de mobilização serão realizadas de forma ampla, com objetivo de 

conscientizar a população local que a concretização do Rio Vivo trará resultados na 

revitalização dos corpos d’água, aumento da quantidade de água e melhoria da água 

nas bacias comtempladas, além de promover o aumento da infiltração das águas de 

chuva no solo, controle carreamento de sedimentos para corpos d’água e tratamento 

de esgotos domésticos. 
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Para tanto, a equipe técnica de mobilização social irá realizar visitas às propriedades 

rurais, visando divulgar o projeto e convidar os proprietários para participar dos 

eventos. Serão distribuídos materiais informativos à população como forma de 

fomentar o conhecimento e disseminar as atividades do projeto. 

Aliado a isso, a equipe de Educação Socioambiental irá oferecer durante o 1º e 2º 

Encontro dinâmicas participativas sobre o meio ambiente. Será realizada na escola 

local apresentações com a temática ambiental para sensibilização dos alunos, 

professores e consequentemente os pais. 

6.4 Parceiros identificados no município de Ressaquinha 

Visando a ampla participação dos diversos segmentos atuantes no município de 

Ressaquinha foi realizado um levantamento dos parceiros que poderão apoiar nas 

atividades de mobilização social e educação ambiental durante o processo de 

elaboração dos Diagnósticos e Projetos em Imóveis Rurais. (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Consominas@consominas.com.br


  
 

 

Rua Aguapeí, 99 – Serra – Belo Horizonte – MG – CEP 

e-mail: Consominas@consominas.com.br / www.consominas.com.br 

Tabela 1: Parceiros Mobilização Social 

PARCEIROS AMPARO DO RESSAQUINHA 

INSTITUIÇÃO  REPRESENTANTE CAMPOS DE ATUAÇÃO TELEFONE E-MAIL 

1. 
Instituto Estadual de 

Florestas -IEF 
Edimilson Silva  

Divulgação do Rio Vivo, entrega de convites e 
sensibilização do público alvo durante as atividades 

do IEF. 
(32) 3052-1704   Não informado 

2. 
Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais -COPASA 

Francisco Aparecido da Silva  
Divulgação do Rio Vivo, entrega de convites e 

sensibilização do público alvo durante as atividades 
da Copasa na microbacia de atuação. 

(32)3341-1608 Não informado 

3. 
Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural de 
Minas Gerais – EMATER-

MG 

Tadeu Gomes Azevedo 
   

Divulgação do Rio Vivo, entrega de convites e 
sensibilização do público alvo durante as atividades 

da Emater na microbacia de atuação. 
(32)3341-1283 ressaquinha@emater.mg.gov.br 

4.  Maria Cristina Loschi Pereira 
Divulgação do Rio Vivo, entrega de convites e 

sensibilização do público alvo durante as atividades 
da Emater na microbacia de atuação. 

(32)3341-1283 ressaquinha@emater.mg.gov.br 

5. 
Instituto Mineiro de 
Agropecuária - IMA  

Regina de Fátima Gomes de 
Carvalho 

Divulgação do Rio Vivo, entrega de convites e 
sensibilização do público alvo durante as atividades 

do IMA. 
(32)3341- 1283  reginacarvalho.1970@bol.com.br 

6. 
Secretaria Municipal de 

Agropecuária 
Wilson de Souza Neto  

Entrega de convite e material de divulgação porta a 
porta. 

(32)3341-1283 agropec@ressaquinha.mg.gov.br 

7. 
Secretaria Municipal de 

Educação 
Maria do Carmo de Oliveira 

Rocha 

Divulgação do Rio Vivo, entrega de convites e 
sensibilização ao público escolar, apoiando 
principalmente nas atividades de Educação 

Ambiental. 

(32)3341-1200 embelisariomoreira@yahoo.com.br 
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PARCEIROS AMPARO DO RESSAQUINHA 

INSTITUIÇÃO  REPRESENTANTE CAMPOS DE ATUAÇÃO TELEFONE E-MAIL 

8 Vigilância em Saúde Luiz Carlos Santa Rosa 
Apoio na divulgação do Rio Vivo e do 1º Encontro 

porta a porta na comunidade e entrega de material 
informativo. 

(32)99955.7168 lcarlossantarosa@yahoo.com.br 

9. 
Secretaria de Meio 

Ambiente 
Elisângela de Almeida  

Apoio na divulgação do Rio Vivo e do 1º Encontro 
porta a porta na comunidade e entrega de material 

informativo. 

(32)3341-1259 
[ramal 7] 

 
meioambiente@ressaquinha.mg.gov.br 

10. Secretária de Urbanismo Áureo Gama Filho  

Apoio na divulgação da 1ª UGP através de fixação 
de cartazes e faixas em locais estratégicos. 

Organizar a logística de ônibus da prefeitura para 
deslocamento dos proprietários. 

3341-1259 
(ramal 7)  

 
urbanismo@ressaquinha.mg.gov.br 

11. Chefe de Gabinete José Germano  
Divulgação do Rio Vivo e entrega de convites para o 
público durante as atividades com os trabalhadores 

rurais. 

3341-1259 
(ramal 1) 

lima.embelisariomoreira@yahoo.com.br 

12. 
Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais 
Sebastião Apolinário 

Damasceno 

Divulgação do Rio Vivo e entrega de convites para o 
público durante as atividades com os trabalhadores 

rurais. 

(32) 3341-1384 
(32) 3343-1379 

stressaquinhha@hotmail.com 

13. 
Sindicato dos Produtores 

Rurais 
Name César Feres de 

Carvalho 

Divulgação do Rio Vivo e entrega de convites para o 
público durante as atividades com os produtores 

rurais. 
(32)99963.9242 sindicatoressaquinha@yahoo.com.br 

14. Líder Comunitário Vargem Márcio Adriano Estevam 
Apoio na divulgação do Rio Vivo e do 1º Encontro 

porta a porta na comunidade e entrega de material 
informativo. 

Não possui Não possui 
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PARCEIROS AMPARO DO RESSAQUINHA 

INSTITUIÇÃO  REPRESENTANTE CAMPOS DE ATUAÇÃO TELEFONE E-MAIL 

15. 
Líder Comunitário de 

Vargem 
Deilton Joaquim de Paula 

Apoio na divulgação do Rio Vivo e do 1º Encontro 
porta a porta na comunidade e entrega de material 

informativo. 

(32)99837.1317 
/ 

(32)99991.2327 
Não possui 

16. 
Líder Comunitário de 

Canjamba 
Zélio Domingos de Souza 

Apoio na divulgação do Rio Vivo e do 1º Encontro 
porta a porta na comunidade e entrega de material 

informativo. 
(32)99948.5656 Não possui 

17. Líder Comunitário de Simão 
Vereador José Eugênio 

Furtado 

Apoio na divulgação do Rio Vivo e do 1º Encontro 
porta a porta na comunidade e entrega de material 

informativo. 
(32)99935.1022 camara@ressaquinha.mg.gov.br 

18. Líder Comunitário de Simão Vereador Flávio José da Silva 
Apoio na divulgação do Rio Vivo e do 1º Encontro 

porta a porta na comunidade e entrega de material 
informativo. 

(32)99828.3055 camara@ressaquinha.mg.gov.br 

19. 
Agente de Saúde - 

Comunidade Simão Tamm 
Joana 

Apoio na divulgação do Rio Vivo e do 1º Encontro 
porta a porta na comunidade e entrega de material 

informativo. 
(32) 99835.6431 oliveirajh@yahoo.com.br 

20. Agricultor Jair Rodrigues de Oliveira 
Apoio na divulgação do Rio Vivo e do 1º Encontro e 

articulação junto a igreja para divulgação. 
(32)3341.1292 oliveirajh@yahoo.com.br 

21 Igreja Padre Cláudio 
Divulgação do 1º Encontro durante as Missas, 
convidando o público a participar do evento e 

entrega do material de divulgação. 
Não informado Não informado 

Fonte: Consominas, 2017
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7 MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

O Plano de Mobilização Social consiste em um planejamento sistêmico e integrado, o 

qual detalhará as ações e atividades que serão desenvolvidas no que se refere à 

participação no processo de elaboração dos Diagnósticos e Projetos em Imóveis 

Rurais, buscando estimular os diversos atores sociais envolvidos para interagir de 

forma articulada e propositiva durantes os eventos e reuniões. 

As ações de Mobilização Social são atividades relevantes como estratégia de 

sensibilização e motivação dos diferentes segmentos sociais, para a participação no 

processo de elaboração dos Diagnósticos e Projetos em Imóveis Rurais no município, 

no intuito de sensibilizar, informar e envolver os atores sociais estratégicos e o público 

alvo em todo processo. 

O planejamento das ações no que se refere à mobilização social são decisões 

estratégicas que visam compreender com maior êxito as demandas do público alvo, 

assim como as especificidades locais e as diversidades culturais, uma vez que esses 

elementos revelam a ligação da população ao lugar em que se vive. O entendimento 

da realidade à qual se quer transformar, assim como os fatores que afetam 

diretamente a qualidade de vida da comunidade, é um grande estímulo para a atuação 

cidadã. Para tanto, serão utilizados mecanismos de capacitação, envolvimento e 

fortalecimento das lideranças locais, para que assumam, progressivamente, o papel 

de interlocutores ativos na execução do projeto junto aos proprietários dos imóveis 

rurais. Neste sentido será importante a identificação desses atores sociais atuantes 

no território para da formação da Unidade Gestora de Projetos - UGP.  

A disseminação das informações para os proprietários rurais das microbacias de 

atuação é de fundamental importância em todas as etapas, para tanto devem ser 

utilizados os diversos canais de comunicação disponíveis para o alcance desse 

público. 

Para envolvimento e participação da população na elaboração dos Diagnósticos e 

Projetos em imóveis rurais em atendimento ao Termo de Referência, serão realizados 

Encontros e Reuniões conforme a Figura 9. 
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Figura 9: Eventos previstos ao longo do Projeto. 
Fonte: Consominas, 2017.  

mailto:Consominas@consominas.com.br


  
 

40 
 Rua Aguapeí, 99 – Serra – Belo Horizonte – MG – CEP 

e-mail: Consominas@consominas.com.br / www.consominas.com.br 

7.1 Reunião de partida 

Para dar início as atividades foram realizadas na sede do IBIO no dia 15 de 

setembro/2017 a reunião de partida (Figura 10) com os representantes do IBIO e do 

CBH para assinatura do contrato e da ordem de serviço. No momento foram 

apresentadas as equipes de trabalho, realizadas trocas de informações diversas que 

terão influência nos trabalhos a serem realizados, apresentado as rotinas 

estabelecidas e os fluxos de informações, como comunicações por e-mail, ofícios e 

telefone, além da proposta de cronograma e periodicidade das reuniões. Os assuntos 

abordados foram registrados em ata e assinada lista de presença por todos os 

presentes. (ANEXO I). 

  

  

Figura 10: Reunião de Partida. 
Fonte: IBIO – Consominas, 2017. 
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7.2 Reunião Inicial com a prefeitura 

7.2.1 Objetivos 

 Primeiro contato para apresentação da Consominas Engenharia ao município; 

 Elucidar sobre o funcionamento do Comitê e do IBIO; 

 Apresentar sobre os recursos oriundos da cobrança pelo uso da água, os 

programas hidroambientais: P12- Programa de Controle das Atividades 

Geradoras de Sedimento, P52 - Programa de Recomposição de APPs e 

Nascentes, P42 - Programa de Expansão do Saneamento Rural; 

 A postura e metodologia de trabalho a ser adotada pela empresa; 

 Discutir junto à prefeitura quanto à indicação de membros para composição da 

Unidade Gestora de Projetos-UGP. 

7.2.2 Formato 

Inicialmente foi realizado pelo mobilizador social contato com os representantes do 

município via telefone para agendamento da reunião com o prefeito, foram convidados 

também o secretário de meio ambiente e o representante da Emater. A data e o 

horário para realização da reunião foram propostos pela Consominas, após a 

confirmação de disponibilidade, foram enviados os convites via e-mail para formalizar 

o agendamento da respectiva reunião (Figura 11).  

A reunião ocorreu na Prefeitura Municipal de Ressaquinha (Figura 12). A Consominas, 

na condução da reunião, realizou a apresentação da empresa, falou sobre o 

funcionamento do Comitê e do IBIO, além de explicar sobre os recursos oriundos da 

cobrança pelo uso da água. Apresentou os programas hidroambientais: P12- 

Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimento, P52 - Programa de 

Recomposição de APPs e Nascentes, P42 - Programa de Expansão do Saneamento 

Rural.  

Foi enfatizada a postura e metodologia de trabalho a ser adotada pela empresa. O 

evento também serviu para solicitar à prefeitura a indicação de nomes para compor a 

Unidade Gestora de Projetos-UGP, ressaltando a importância que os membros do 

poder público fossem indicados por representantes dos usuários de águas e da 

sociedade civil. Para garantir o compromisso entre os participantes, os assuntos 
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abordados foram registrados em ata assinada por todos os presentes e assinada lista 

de presença (ANEXO II). 

7.2.3 Resultados Alcançados 

 Compreensão e entendimento dos representantes da prefeitura das etapas e 

da importância do Projeto; 

 Comprometimento no apoio as ações a serem desenvolvidas para realização 

das ações do Rio Vivo no município;  

 Envolvimento dos representantes da prefeitura; 

 Indicação dos membros para compor a UGP do município. 

Tabela 2: Reunião com a Prefeitura Municipal de Ressaquinha 

REUNIÃO COM A PREFEITURA  

Data do início da divulgação: 08/10/2017 

Data do término da divulgação:17/10/2017 

Data da reunião: 18/10/2017 

Local do evento: Prefeitura Municipal de Ressaquinha. 

Recursos utilizados na 

divulgação 
Quantitativos Custos R$ 

1. Convites 18 R$ 0,00 

Fonte: Consominas,2017 
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Figura 11: Convite Reunião com a Prefeitura de Ressaquinha. 
Fonte: Consominas, 2017. 

 
 
 

 

Figura 12: Reunião com os representantes do município de Ressaquinha. 
Fonte: Consominas, 2017.  
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7.3 1ª Reunião com UGP 

7.3.1 Objetivos 

 Informar sobre as responsabilidades da UGP; 

 Discutir sobre a realidade local da microbacia do município;  

 Discutir sobre a ordem de priorização das microbacias validadas, quando 

houver mais de uma no município. 

7.3.2 Formato 

Para a realização da 1ª Reunião com a UGP, a Consominas enviou o convite para os 

respectivos membros por e-mail ou entregou em mãos para os que não possuíam 

acesso à internet. Também foram realizados contatos via telefone para confirmação 

de presença. 

 A reunião foi realizada na sede da Prefeitura Municipal de Ressaquinha, localizada 

na Rua Padre Geraldo Magela Pereira, nº 02, Centro, contando a presença da equipe 

técnica da Consominas Engenharia, Áureo Gama Filho - Secretária de Urbanismo, 

Deilton Joaquim de Paula - Líder Comunitário de Vargem, Elisângela de Almeida - 

Secretaria de Meio Ambiente, José Germano - Chefe de Gabinete, Wilson de Souza 

Neto - Secretaria Municipal de Agropecuária, Márcio Adriano Estevam – Vereador. 

O técnico da Consominas conduziu a reunião e apresentou slides contendo 

informações sobre o IBIO, CBH Piranga, Consominas e Rio Vivo, além de explicar 

sobre a origem dos recursos da cobrança pelo uso da água para o financiamento dos 

programas hidroambientais – P12 –Programa de Controle das Atividades Geradoras 

de Sedimento, P52 - Programa de Recomposição de APP’s e Nascentes, P42-

Programa de Expansão do Saneamento Rural e as responsabilidades da UGP.  

Ademais foi apresentado as responsabilidades da UGP, a realidade local das 

microbacias, e os pontos de captação e limites das microbacias que os abastecem 

validadas pelo IBIO. Foi enfatizada a importância das atividades de mobilização social 

e educação ambiental para o envolvimento de todos os proprietários rurais das 

microbacias de atuação.  

A Consominas também sugeriu a capacitação de dois membros da UGP ou gestores 

municipais para elaboração de projetos de Educação Ambiental através de plataforma 
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de ensino a distância, e foi solicitado a indicação de pessoas interessadas em 

participar dessa capacitação. 

Para fins de mobilização social foram discutidas as peculiaridades do município para 

sensibilização dos proprietários dos imóveis rurais para participação no 1º Encontro. 

Na ocasião foi fundamental escutar dos membros da UGP através do conhecimento 

que os mesmos possuem da realidade local, como seria adesão dos proprietários as 

ações do Rio Vivo e se já existiram projetos semelhantes na região, pois todas essas 

informações irão estabelecer as principais diretrizes para as ações de mobilização 

social a serem implementadas no município. 

Finalizou a reunião com a definição das microbacias que serão prioritárias no 

desenvolvimento dos trabalhos e o agendamento da 2ª Reunião da UGP. Foi oferecido 

um coffee break para o público participante e registrado todas as decisões em ata 

assinada por todos os presentes juntamente com a lista de presença. 

7.3.3 Resultados Alcançados 

 Compressão dos membros da UGP sobre o funcionamento do Comitê, IBIO e 

dos recursos cobrança das pelo uso da água como fonte de recursos para 

projetos visando a recuperação ambiental da Bacia Hidrográfica e sobre os 

programas; 

 Compreensão pelos membros da UGP das responsabilidades dos mesmos 

para execução das ações previstas no Rio Vivo; 

 Definição da ordem de priorização das microbacias validadas.  
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Tabela 3: 1ª Reunião com UGP 

1ª REUNIÃO COM UGP 

Data do início da divulgação: 01/11/2017 

Data do término da divulgação: 09/11/2017 

Data da reunião: 10/11/2017 

Local do evento: Rua Padre Geraldo Magela Pereira, Nº 02, Centro – Ressaquinha/MG 

Recursos a serem utilizados 

na divulgação 
Quantitativos Custos estimados R$ 

1. Convites 18 R$0,00 

Coffee Break 

Sugestão de cardápio Quantitativos Custos estimados R$ 

Pão de queijo, bolo, biscoito, 

suco, café e água. 
18  R$ 6,00 / pessoa 

Fonte: Consominas, 2017 

 

Figura 13: Convite 1ª Reunião UGP. 
Fonte: Consominas, 2017. 
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Figura 14: Fotos 1ª Reunião CTTP. 

Fonte: Consominas, 2017.  
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7.4 Reunião com CBH Piranga 

7.4.1 Objetivo 

 Validar metodologia de Mobilização Social e Educação Ambiental. 

7.4.2 Formato 

A reunião foi realizada com os membros da Câmara Técnica de Planejamento e 

Projetos – CTPP do CBH Piranga no dia 07 de novembro de 2017, às 08h00, no 

Sindicado dos Produtores Rurais de Ponte Nova (Figura 15). 

Foi apresentado o detalhamento das ações de Mobilização Social e Educação 

Ambiental visando a conscientização e envolvimento dos membros das UGP em todas 

as etapas de Elaboração de Diagnósticos e Projetos em Imóveis Rurais na microbacia 

de atuação.  

A Consominas ainda explicou que o Plano propõe estratégias e ações de 

sensibilização e envolvimento desses proprietários dos imóveis, buscando a adesão 

e a conscientização dos mesmos em relação a importância do Rio Vivo não somente 

para a microbacia, mas também para o abastecimento público de água para os 

municípios. Foram enfatizadas as ações de Educação Ambiental, cujo objetivo é 

conhecer a realidade da microbacia sob o olhar desses proprietários e conscientizá-

los acerca da importância das ações individuais para a recuperação ambiental da 

microbacia e para a manutenção dos recursos hídricos em quantidade e qualidade. 

Todas as ações propostas foram registradas em ata e assinada lista de presença 

(ANEXO V) pelos presentes. 

7.4.3 Resultados Alcançados 

 Aprovou a metodologia de mobilização social e educação ambiental propostas 

para o município; 

 Aprovou o formato proposto para realização dos Encontros com proprietários 

dos imóveis rurais, bem como as dinâmicas de Educação Ambiental. 
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Figura 15: Fotos Reunião CTPP. 
Fonte: Consominas, 2017.  
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7.5 2ª Reunião com UGP 

7.5.1 Objetivos 

 Apresentar as microbacias de atuação, e ordem de priorização quando couber 

ao município, validadas pelo IBIO;  

 Propor cronograma inicial das ações de campo para realização do diagnóstico, 

para discussão junto com a UGP;  

 Discutir plano de mobilização social e educação ambiental;  

 Definir calendário de reuniões e eventos;  

 Informar sobre as atividades de apoio da UGP na mobilização dos 

representantes dos imóveis rurais das microbacias de atuação;  

 Apresentar os critérios/obrigatoriedades para participação nos programas que 

deverão ser informados aos representantes dos imóveis rurais;  

 Solicitar mobilização para o 1º Encontro com os representantes dos imóveis 

rurais das microbacias de atuação. 

7.5.2 Formato 

A Consominas enviou convites por e-mail para cada membro da UGP para 

participação na 2ª Reunião (Figura 16). Os integrantes que não possuíam e-mail 

receberam o convite em mãos. Para garantir a presença de todos, foram feitos 

contatos telefônicos para confirmação de recebimento dos convites. 

O evento foi realizado na sede da Prefeitura Municipal de Ressaquinha, localizada à 

Rua Padre Geraldo Magela 02, Centro, Ressaquinha/MG (Figura 17). 

A equipe da Consominas apresentou, através de slides, as microbacias de atuação e 

a ordem de priorização das mesmas. Em seguida, propôs o calendário inicial das 

ações de campo para discussão com os membros da UGP. Foi apresentado ainda o 

detalhamento do Plano de Mobilização Social e Educação Ambiental, com a 

explicação das ações para conscientização e envolvimento dos membros das UGP 

em todas as etapas de Elaboração de Diagnósticos e Projetos em Imóveis Rurais na 

microbacia de atuação.  

O Plano apresentado propôs ainda as ações de Educação Ambiental, a fim de buscar 

conhecer a realidade da microbacia sob o olhar dos proprietários e conscientizá-los 
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da importância das ações individuais para a recuperação ambiental da região e para 

a manutenção dos recursos hídricos em quantidade e qualidade para o município.  

Foi aberto espaço para que os membros da UGP pudessem contribuir com opiniões, 

considerando que os mesmos possuem conhecimentos específicos da realidade local 

e das rotinas dos proprietários dos imóveis rurais.  

Após esse espaço para debate, foram definidas as ações de apoio da UGP durante o 

processo de mobilização social e apresentados os critérios/obrigatoriedades para 

participação nos programas que deverão ser informados aos representantes dos 

imóveis rurais. Também foi solicitado o apoio da UGP na divulgação do 1º Encontro 

com os proprietários dos imóveis rurais das microbacias de atuação.  

Para a realização do 1º Encontro com os proprietários dos imóveis rurais foram 

definidas as seguintes ações de mobilização social: afixar faixas e cartazes nas 

comunidades Canjamba, Simão Tamm e Vargem do Amargoso, distribuir convites e 

folders através de um mobilizador local porta a porta, realizar a divulgação através de 

moto-som, rádio comunitária e jornal local, assim como a divulgação através mídias 

sociais. Serão realizadas também ações de mobilização social junto as igrejas nas 

comunidades, visando a sensibilização dos proprietários dos imóveis rurais. 

Todas as ações foram registradas em atas e assinadas por todos os presentes 

juntamente com a lista de presença (ANEXO VI). No final da reunião foi disponibilizado 

coffee break para o público participante. 

7.5.3 Resultados Alcançados 

 Definição da ordem de priorização das microbacias validadas; 

 Aprovação do cronograma das ações de campo para realização dos 

diagnósticos pela UGP; 

 Definição de ações de mobilização social que atendam a realidade dos 

proprietários dos imóveis rurais da microbacia de atuação; 

 Aprovação do calendário de reunião dos eventos pelos membros UGP; 

 Aprovação do formato proposto pela Consominas para realização dos 

Encontros com proprietários dos imóveis rurais, bem como a aprovação das 

dinâmicas de Educação Ambiental; 
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 Compreensão dos membros da UGP dos critérios/obrigatoriedades para 

participação nos programas que deverão ser informados aos representantes 

dos imóveis rurais;  

 Membros da UGP conscientizados da importância de apoiarem na mobilização 

junto aos proprietários dos imóveis rurais para participação no 1º Encontro; 

 Definição dos membros da UGP que irão afixar faixas e cartazes no município; 

 Definição dos membros que irão apoiar na mobilização social porta a porta; 

 Definição do membro da UGP que apoiará na articulação junto ao padre para 

divulgação do 1º Encontro e disponibilizar espaço para a realização do evento;  

 Definição do local para realização do 1º Encontro com os proprietários dos 

imóveis rurais;  

 Definição dos dois membros da UGP que irão participar do curso EAD.  

 

Tabela 4: 2ª Reunião com UGP 

2ª REUNIÃO COM UGP 

Data do início da divulgação: 07 / 11 / 2017 

Data do término da divulgação: 16 / 11/ 2017 

Data da reunião: 17/ 11 / 2017 

Local do evento: Prefeitura Municipal de Ressaquinha 

Recursos a serem utilizados 

na divulgação 
Quantitativos Custos estimados R$ 

1. Convites 18 0,00 

Coffee Break 

Sugestão de cardápio Quantitativos Custos estimados R$ 

Pão de queijo, bolo, biscoito, 

suco, café e água. 
18 R$ 6,00 / pessoa 

Fonte: Consominas, 2017 
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Figura 16: Convite 2ª Reunião da UGP. 

Fonte: Consominas, 2017. 

 
 
 

  

Figura 17: Fotos 2ª Reunião UGP. 
Fonte: Consominas, 2017.  
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7.6 1º Encontro com os representantes dos imóveis rurais das microbacias de 

atuação 

7.6.1 Objetivos 

 Elucidar sobre funcionamento dos comitês, do IBIO, sobre os recursos da 

cobrança pelo uso da água e sobre os programas, considerando a postura a 

ser adotada pela empresa;  

 Elucidar sobre cada um dos programas P12, P52 e P42;  

 Apresentar os critérios/obrigatoriedades para que o imóvel seja selecionado 

para as cotas de imóveis a serem contemplados com os programas (ex.: 

critérios de seleção, documentos do imóvel, assinatura do Termo de Adesão, 

CAR quando acima de 4 MF, estar inserido na microbacia validada, dentre 

outros);  

 Entender dos representantes dos imóveis quais os problemas enfrentados e a 

disponibilidade dos mesmos em realizar as devidas manutenções nas 

estruturas que vierem a ser implantadas em seus imóveis;  

 Conhecer o perfil da população para nortear os próximos eventos de 

mobilização social e educação ambiental;  

 Promover conscientização ambiental inicial básica dos representantes dos 

imóveis (ciclo hidrológico, danos causados pela ação do homem, dentre 

outros), para demonstrar a importância dos programas; 

7.6.2 Formato 

Nesse processo de mobilização e conscientização dos proprietários a Consominas 

contará como o apoio da UGP para convida-los a participar do 1º Encontro. Momento 

em que será apresentado o Rio Vivo na etapa de Elaboração de Diagnósticos e 

Projetos em Imóveis Rurais, as atividades do CBH Piranga e IBIO. 

As ações de mobilização serão realizadas de forma ampla com objetivo de 

conscientizar a população local que a concretização do Rio Vivo trará resultados na 

revitalização dos corpos d’água, aumento da quantidade de água e melhoria da água 

nas bacias comtempladas, além de promover o aumento da infiltração das águas de 

chuva no solo, controle carreamento de sedimentos para corpos d’água e tratamento 

de esgotos domésticos. 
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Para tanto a equipe de mobilização social da Consominas realizará um levantamento 

junto a UGP e demais entidades, tais como Emater, Sindicatos, CMDRS – Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, Associações, Secretaria de Meio 

Ambiente  e outras entidades que realizam atividades junto aos proprietários rurais do 

município para solicitação de dados e informações dos proprietários localizados na 

microbacia de atuação, no intuito de identificar endereços, telefones e/ou e-mails para 

o envio de informações, se for o caso. Para alcançar os resultados esperados serão 

necessárias a realização de atividades de comunicação e mobilização social para que 

as informações cheguem até esses proprietários. 

A equipe de mobilização social irá realizar visitas as propriedades rurais, visando 

divulgar o projeto e convidar os proprietários para participar dos eventos e distribuindo 

à população o convite e o material informativo como forma de fomentar o 

conhecimento e disseminar as atividades do projeto, esse mobilizador terá um papel 

fundamental nesse processo, considerando que será o primeiro contato direto da 

Consominas com o proprietário rural. 

Durante as visitas aos imóveis rurais o mobilizador social do município entregará ao 

proprietário um imã com calendário, no intuito de fortalecer o Rio Vivo e gerar afinidade 

entre a Consominas e o proprietário. É fundamental nesse processo fazer com que o 

público alvo fixe a identidade visual do Rio Vivo, visando da maior reconhecimento e 

credibilidade ao processo. 

Nesse momento o mobilizador deverá além de apresentar o Rio Vivo na etapa de 

Elaboração de Diagnósticos e Projetos em Imóveis Rurais, falar sobre o CBH Piranga, 

IBIO e os recursos da cobrança pelo uso água como fonte de financiamento de 

projetos para bacia hidrográfica. Cabe ao mobilizador envolver o proprietário nesse 

processo despertando o interesse em participar do 1ª Encontro com os proprietários 

dos imóveis rurais a ser realizado na microbacia. 

Para garantir a ampla divulgação serão realizadas atividades de comunicação social 

na microbacia de atuação com a inserção de caixas e cartazes em locais públicos, 

será realizada ainda a divulgação através de carro ou moto som no intuito de reforçar 

o primeiro contato realizado porta a porta pelo mobilizador social. 
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O 1º Encontro do município de Ressaquinha será realizado na microbacia validada, 

na Capela da Comunidade Simão Tamm, tendo em vista facilitar o deslocamento das 

famílias ao local do evento. O ônibus para o deslocamento dos proprietários das 

demais comunidades será disponibilizado pela prefeitura. A previsão da duração do 

1º Encontro é de três horas. 

A metodologia proposta pela Consominas para realização do 1º Encontro se dará da 

seguinte forma, no primeiro momento será realizado o credenciamento do público e 

abertura para apresentação da equipe e boas-vindas aos presentes.  

Em seguida, a mobilizadora social na condução do 1º Encontro, realizará uma ação 

de conscientização ambiental para os representantes dos imóveis, por meio de um 

vídeo educativo com o tema o Ciclo da Água, demonstrando a importância da 

preservação ambiental. 

No segundo momento o técnico realizará a apresentação da Consominas, 

funcionamento do CBH Piranga, do IBIO e dos recursos da cobrança pelo uso da 

água, e cada um dos programas P12, P52 e P42, assim como os 

critérios/obrigatoriedades (critérios de seleção, documentos do imóvel, assinatura do 

Termo de Adesão, informações do CAR quando acima de 4MF, estar inserido na 

microbacia validada, entre outros) para que o imóvel seja selecionado para as cotas 

de imóveis a serem contemplados com os programas. 

Aliado a isso, a equipe de Educação Socioambiental irá realizar uma dinâmica de 

grupo denominada Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), visando conhecer o perfil 

da população e entender dos representantes dos imóveis rurais quais os problemas 

enfrentados e a disponibilidade dos mesmos em realizar as devidas manutenções nas 

estruturas que vierem a ser implantadas em seus imóveis. 

Após as apresentações e ações de Educação Ambiental os proprietários serão 

direcionados pela equipe de mobilização social para o balcão de atendimento para 

assinatura do Termo de Adesão e orientações individual. 

As atividades desse encontro serão registradas em ata e assinada por todos os 

presentes juntamente com a lista de presença. Também serão feitos registros 

fotográficos do evento pela Consominas. No final do evento será disponibilizado coffee 

break para o público participante. 
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7.6.3 Resultados Esperados 

 Conhecer a realidade dos imóveis rurais de cada microbacia selecionadas; 

 Coletar assinatura dos proprietários dos imóveis rurais no termo de adesão, 

 Promover a conscientização do público envolvido no projeto; 

 Conhecer o perfil do público para realização dos próximos eventos; 

 Conhecer meios de comunicação através do público envolvido; 

 Conscientizar os proprietários da importância dos projetos e da participação 

nas etapas do projeto. 

Tabela 5: 1º Encontro com os proprietários dos imóveis rurais 

1ª ENCONTRO COM OS PROPRIETÁRIOS RURAIS 

Data do início da divulgação: 05/12/2017 

Data do término da divulgação: 14/12/2017 

Data da reunião: 14/12/2017 

Local do evento: Paróquia da Comunidade - Simão Tamm 

Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos Custos estimados R$ 

1. Cartazes 25 350,00 

2. Convites 200 150,00 

3. Folders 200 350,00 

4. Rádios Comunitárias 01 0,00 

5. Faixas 03 150,00 

6. Moto som 01 300,00 

7. Imã com Calendário 150 42,00 

Coffee Break 

Sugestão de cardápio Quantitativos Custos estimados R$ 

Pão de queijo, bolo, biscoito, 

refrigerante, suco, café e água. 

100 pessoas 
R$6,00 

Fonte: Consominas, 2017  
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7.7 3ª Reunião com UGP 

7.7.1 Objetivos 

 Selecionar junto com a UGP os imóveis a preencherem as cotas, conforme 

critérios de seleção apresentados no Termo de Referência;  

 Solicitar apoio à UGP para mobilização dos representantes dos imóveis 

selecionados;  

 Apresentar calendário da etapa de campo aos membros da UGP para que 

apoiem na comunicação aos representantes dos imóveis selecionados sobre 

as datas de campo. 

7.7.2 Formato 

A Consominas enviará por e-mail para cada membro da UGP o convite para 

participação na 3ª Reunião, aos membros que não possuem endereço de e-mail será 

acordado com o representante da prefeitura a entrega do convite impresso em mãos, 

também será realizado contato via telefone com todos os membros para confirmação 

de recebimento do convite e da participação na reunião. 

A Consominas na condução da reunião realizará a apresentação dos critérios pré-

estabelecidos no Termo de Referência para seleção dos imóveis, que será realizada 

junto com os membros da UGP. Será apresentada pela equipe de Mobilização Social 

as ações para mobilização dos proprietários dos imóveis selecionados. Também será 

apresentado o calendário para início das atividades de campo para que a UGP possa 

apoiar a equipe da Consominas na comunicação com esses proprietários para que os 

mesmos fiquem cientes da visita do técnico de campo em sua propriedade. 

As ações da 3ª reunião serão registradas em ata, que deverá ser assinada por todos 

os presentes juntamente com as listas de presença. Também serão feitos registros 

fotográficos da reunião pela Consominas. No final do evento será disponibilizado 

coffee break para o público participante. 

7.7.3 Resultados Esperados 

 Seleção dos imóveis rurais para preenchimento das cotas; 
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 Conscientização dos membros da UGP da importância de apoiarem na 

mobilização junto aos proprietários dos imóveis rurais para participação no 2º 

Encontro. 

 Aprovação do calendário proposto para início das atividades de campo e apoio 

na comunicação junto aos proprietários dos imóveis selecionados para 

participação no 2º Encontro. 

Tabela 6: 3ª Reunião com UGP 

3ª REUNIÃO COM UGP 

Data do início da divulgação: 04/12/2017 

Data do término da divulgação: 14/12/2017 

Data da reunião: 15/12/2017 

Local do evento: Prefeitura Municipal de Ressaquinha 

Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos Custos estimados R$ 

1. Convites 18 0,00 

Coffee Break 

Sugestão de cardápio Quantitativos Custos estimados R$ 

Pão de queijo, bolo, biscoito, 

salgadinhos, refrigerante, 

suco, café e água. 

 

18 6,00/pessoa 

Fonte: Consominas, 2017  
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7.8 4ª Reunião com UGP 

7.8.1 Objetivos 

 Informar sobre andamento das ações em campo;  

 Apontar dificuldades encontradas durante os trabalhos;  

 Solicitar apoio, se necessário;  

 Discutir a mobilização para o 2º encontro com os representantes dos imóveis. 

7.8.2 Metodologia 

A Consominas enviará por e-mail para cada membro da UGP o convite para 

participação na 4ª Reunião, aos membros que não possuem endereço de e-mail será 

acordado com o representante da prefeitura a entrega do convite impresso em mãos, 

também será realizado contato via telefone com todos os membros para confirmação 

de recebimento do convite e da participação na reunião. 

O coordenador de campo da Consominas informará aos membros da UGP sobre o 

andamento dos trabalhos de campo para elaboração dos diagnósticos, no momento 

serão informadas as dificuldades relatadas por cada técnico no intuito de solucionar 

possíveis problemas existentes, com o apoio dos membros da UGP, se for o caso. 

Durante a reunião serão apresentadas e discutidas com a UGP as ações propostas 

pela equipe de mobilização para convidar os proprietários selecionados para 

participarem do 2º Encontro. 

As ações da 4ª reunião serão registradas em atas, que deverão ser assinadas por 

todos os presentes juntamente com as listas de presença. Também serão feitos 

registros fotográficos da reunião pela Consominas. No final do evento será 

disponibilizado coffee break para o público participante. 

7.8.3 Resultados Esperados 

 Dotar os membros da UGP de informações sobre o andamento dos trabalhos 

de campo e propor soluções;  

 Definir as informações para realização do 2º Encontro com os proprietários dos 

imóveis rurais; 
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 Sensibilização e conscientização dos membros da UGP no processo de 

mobilização dos proprietários para participação no 2º Encontro. 

Tabela 7: 4ª Reunião com UGP 

4ª REUNIÃO COM UGP 

Data do início da divulgação: 10/01/2018 

Data do término da divulgação: 17/01/2018 

Data da reunião:  18/01/2018 

Local do evento: Prefeitura Municipal de Ressaquinha. 

Recursos a serem 

utilizados 
Quantitativos sugeridos Custos estimados R$ 

1. Convites 18 0,00 

Coffee Break 

Sugestão de cardápio Quantitativos Custos estimados R$ 

Pão de queijo, bolo, biscoito, 

salgadinhos, refrigerante, 

suco, café e água. 

 

18 6,00/pessoa 

Fonte: Consominas, 2017  
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7.9 2º Encontro com os representantes dos imóveis rurais 

7.9.1 Objetivos 

 Continuar atividades de educação ambiental com os representantes dos 

imóveis rurais selecionados para conscientização ambiental, conforme perfil 

avaliado no evento anterior;  

 Apresentar a importância da manutenção das estruturas a serem implantadas 

nos imóveis. 

7.9.2 Formato 

Nesse processo de mobilização dos proprietários a Consominas contará como o apoio 

da UGP para convida-los a participar do 2º Encontro para continuidade dos trabalhos 

do Rio Vivo na etapa de Elaboração de Diagnósticos e Projetos em Imóveis Rurais. 

As ações de mobilização serão realizadas de forma ampla com objetivo de 

conscientizar os proprietários selecionados reforçando que a concretização do Rio 

Vivo trará resultados na revitalização dos corpos d’água, aumento da quantidade de 

água e melhoria da água nas bacias comtempladas, além de promover o aumento da 

infiltração das águas de chuva no solo, controle carreamento de sedimentos para 

corpos d’água e tratamento de esgotos domésticos. 

A equipe de mobilização social e os técnicos de campo realizarão visitas as 

propriedades rurais contempladas, visando convidar os proprietários para participar 

do 2º Encontro. Cabe ao mobilizador envolver o proprietário nesse processo 

despertando o interesse em participar desse 2º Encontro com os proprietários dos 

imóveis rurais a ser realizado na microbacia. 

Caso não se atinja a cota de imóveis rurais a serem contemplados com as ações do 

Rio Vivo no 1º Encontro, durante os trabalhos de campo os técnicos e o mobilizador 

social local deverão identificar e sensibilizar porta a porta novos proprietários para 

aderirem ao Rio Vivo na etapa de Diagnóstico e Projetos em Imóveis Rurais. Esses 

proprietários no ato da visita do profissional da Consominas receberá todas as 

informações necessárias para adesão e será convidado a participar do 2º Encontro. 

Também serão realizadas atividades de Educação Ambiental para divulgação do Rio 

Vivo na Escola da Comunidade de Simão Tamm visando difundir as informações no 
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âmbito escolar, nesse momento serão entregues folders informativos para os alunos, 

com objetivo de desenvolver uma consciência ambiental. 

O 2º Encontro do município Ressaquinha será realizado na microbacia validada, na 

Paróquia na Comunidade de Simão Tamm, tendo em vista, facilitar o deslocamento 

dos proprietários beneficiados ao local do evento, dessa forma, não será necessário 

disponibilizar transporte a esses proprietários.  

A metodologia proposta pela Consominas para realização do 2º Encontro se dará da 

seguinte forma, no primeiro momento será realizado o credenciamento do público e 

abertura para apresentação da equipe e boas-vindas aos presentes.  

Em seguida, a mobilizadora social na condução do 2º Encontro, realizará uma ação 

de conscientização ambiental para os representantes dos imóveis, por meio de um 

vídeo educativo com o tema o Preservação e Conservação do Solo, demonstrando a 

importância da preservação ambiental. 

No segundo momento o técnico irá apresentar e prestar os esclarecimentos 

necessários ao proprietário da importância da manutenção das estruturas a serem 

implementadas nos imóveis. 

Aliado a isso, a equipe de Educação Socioambiental irá realizar uma dinâmica de 

grupo denominada Teia da Vida, visando proporcionar uma reflexão sobre o papel de 

cada ser vivo em seus ecossistemas, discutir o impacto antrópico no meio ambiente e 

fazer com que cada um reflita a respeito de atitudes que podem ser tomadas a fim de 

contribuirmos para melhorias do meio ambiente. 

As ações do 2º Encontro serão registradas em ata que será assinada por todos os 

presentes juntamente com as listas de presença. Também serão feitos registros 

fotográficos da reunião pela Consominas. No final do evento será disponibilizado 

coffee break para o público participante. 

7.9.3 Resultados Esperados 

 Desenvolver a conscientização ambiental nos proprietários dos imóveis rurais; 

 Conscientizar os proprietários dos imóveis selecionados da importância da 

manutenção das estruturas implantadas em cada propriedade. 

Tabela 8: 2º Encontro com os proprietários dos imóveis rurais 
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2º ENCONTRO COM OS PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS RURAIS 

Data do início da divulgação: 29/01/2018 

Data do término da divulgação: 08/02/2018 

Data da reunião: 09/02/2018 

Local do evento: Paróquia Comunidade – Simão Tamm. 

Recursos a serem 

utilizados 
Quantitativos sugeridos 

Custos estimados 

R$ 

1. Cartazes 25 0,00 

2. Convites 120 36,00 

3. Folders 150 0,00 

Coffee Break 

Sugestão de cardápio Quantitativos 
Custos estimados 

R$ 

Pão de queijo, bolo, biscoito, 

salgadinhos, refrigerante, 

suco, café e água. 

 

120 6,00 / pessoa 

Fonte: Consominas, 2017  
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7.10 5ª Reunião com UGP 

7.10.1 Objetivo 

 Apresentar as metodologias/tecnologias a serem adotadas para 

desenvolvimento dos projetos, para análise e aprovação. 

7.10.2 Formato 

A Consominas enviará por e-mail para cada membro da UGP o convite para 

participação na 5ª Reunião. Para o membro que não possuir endereço de e-mail, o 

convite será impresso e entregue em mãos pelo representante da prefeitura. Também 

será realizado contato via telefone com todos os membros para confirmação do 

recebimento do convite e da participação na reunião. 

Serão apresentadas pela equipe técnica da Consominas as técnicas mais 

consagradas utilizadas na região para debate com os representantes da UGP para 

análise e aprovação das ações.  

As ações da 5º reunião serão registradas em ata, que deverão ser assinadas por todos 

os presentes juntamente com as listas de presença. Também serão feitos registros 

fotográficos da reunião pela Consominas. No final do evento será disponibilizado 

coffee break para o público participante. 

7.10.3 Resultados Esperados 

 Definição das técnicas e critérios para elaboração dos projetos.  

mailto:Consominas@consominas.com.br


  
 

66 
 Rua Aguapeí, 99 – Serra – Belo Horizonte – MG – CEP 

e-mail: Consominas@consominas.com.br / www.consominas.com.br 

Tabela 9: 5ª Reunião com UGP 

5ª REUNIÃO COM UGP 

Data do início da divulgação: 01/02/2018 

Data do término da divulgação: 15/02/2018 

Data da reunião: 15/02/2018 

Local do evento: Prefeitura Municipal de Ressaquinha. 

Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos 
Custos estimados 

R$ 

1. Convites 18 0,00 

Coffee Break 

Sugestão de cardápio Quantitativos 
Custos estimados 

R$ 

Pão de queijo, bolo, biscoito, 

salgadinhos, refrigerante, 

suco, café e água. 

 

18 6,00/pessoa 

Fonte: Consominas, 2017  
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7.11 2ª Reunião com CBH Piranga e IBIO 

7.11.1 Objetivo 

 Discutir Termo de Referência para contratação de empresa (s) executora (s) de 

projetos. 

7.11.2 Formato 

Será apresentado pela equipe técnica da Consominas uma versão preliminar dos 

Termos de Referência para contratação de empresa executora de projetos a ser 

debatido durante a reunião. 

Para garantir o compromisso entre os participantes todas as definições, decisões e 

apreciações dessa reunião serão registradas em ata juntamente com a lista de 

presença.  

7.11.3 Resultados Esperados 

 Definição dos critérios para elaboração do termo de referência para contratação 

de empresa para execução de projeto.  
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7.12 3ª Reunião com CBH Piranga e IBIO 

7.12.1 Objetivo 

 Discutir Termo de Referência para contratação de empresa (s) de 

monitoramento. 

7.12.2 Formato 

Será apresentado pela equipe técnica da Consominas uma versão preliminar do 

Termo de Referência para contratação de empresa de monitoramento a ser debatido 

durante a reunião. 

Para garantir o compromisso entre os participantes todas as definições, decisões e 

apreciações dessa reunião serão registradas em ata juntamente com a lista de 

presença.  

7.12.3 Resultados Esperados 

 Definir os critérios para elaboração do termo de referência para contratação de 

empresa para monitoramento da execução do projeto.  

mailto:Consominas@consominas.com.br


  
 

69 
 Rua Aguapeí, 99 – Serra – Belo Horizonte – MG – CEP 

e-mail: Consominas@consominas.com.br / www.consominas.com.br 

8 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

No âmbito do Plano Integrado de Recursos Hídricos - PIRH, a Educação Ambiental é 

compreendida como um conjunto de ações voltadas a mobilizar e contribuir para um 

comportamento mais adequado para a preservação dos recursos hídricos através da 

preparação e disseminação de conhecimentos e informações que permitem 

compreender e refletir sobre aspectos dos ciclos hidrológicos que não são evidentes 

para os atores sociais e produtivos. A partir destes conhecimentos e novas 

experiências, desenvolvem-se novas percepções acerca do ambiente de maneira 

geral e dos recursos hídricos em particular, interferindo não apenas na mudança de 

comportamento individual do público atingido diretamente por estas ações, mas 

também contribuindo para uma mudança de comportamento coletivo, seja pelo 

exemplo, seja pela sinergia que o confronto de diferentes posturas proporciona. 

De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental, estabelecida pela Lei Nº 

9.795/1999, a Educação Ambiental é um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis 

e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. É por meio da 

Educação Ambiental que as pessoas podem ter conhecimento sobre a realidade 

ambiental onde estão inseridas e podem ser sensibilizadas para o cuidado com o meio 

ambiente. 

A educação e a sensibilização ambiental têm-se revelado estratégias fundamentais 

para o sucesso rumo ao desenvolvimento sustentável, no qual se preconizam os 

vetores ambientais, econômicos e sociais, no processo de desenvolvimento e na 

promoção da cidadania. 

A Educação Ambiental desperta a compreensão da necessidade de nos 

comprometermos com o meio em que vivemos, para assumirmos responsabilidades 

para enfrentarmos os desafios ambientais da atualidade. Para tanto é necessário um 

processo de sensibilização e aprendizagem, para que compreenda que todos devem 

ser partícipes, onde tudo está interligado e que ações individuais têm consequências 

diretas sobre o meio ambiente. O objetivo principal é conscientizar os participantes 

para a importância da mudança, comportamentos e atitudes, em prol de um 

desenvolvimento sustentável. 
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Para que ocorram mudanças nas atitudes e hábitos das pessoas, propõe-se a 

implementação da Educação Ambiental no trabalho de Diagnósticos e Projetos em 

Imóveis Rurais do Município de Ressaquinha, por meio deum processo de formação 

dinâmico, permanente e participativo, no qual as pessoas envolvidas passem a ser 

agentes transformadores, participando ativamente na busca de alternativas para a 

redução de impactos ambientais e para o controle social do uso dos recursos naturais. 

Nesse contexto, as atividades de Educação Ambiental será desenvolvido 

considerando os atores envolvidos em sua totalidade, visando construir um processo 

educativo contínuo e permanente, através de todas as fases do ensino formal e não 

formal, examinando as principais questões ambientais em escala local, de modo que 

os educandos tomem conhecimento das situações ambientais atuais e futuras, 

levando em consideração a perspectiva histórico-cultural, econômico, político e 

tecnológica na busca da prevenção e resolução dos problemas ambientais.  

A Educação Ambiental terá como premissas norteadoras a Conferência de Tbilisi 

(1977), sendo as principais características: 

 Dinâmico integrativo - é um processo permanente no qual os indivíduos e a 

comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem o 

conhecimento, os valores, as habilidades, as experiências e a determinação 

que os tornam aptos a agir, individual e coletivamente e resolver os problemas 

ambientais. 

 Transformador - possibilita a aquisição de conhecimentos e habilidades 

capazes de induzir mudanças de atitudes. Objetiva a construção de uma nova 

visão das relações do ser humano com o seu meio e a adoção de novas 

posturas individuais e coletivas em relação ao meio ambiente. A consolidação 

de novos valores, conhecimentos, competências, habilidades e atitudes 

refletirão na implantação de uma nova ordem ambientalmente sustentável. 

 Participativo - atua na sensibilização e na conscientização do cidadão, 

estimulando-o a participar dos processos coletivos. 

 Abrangente - extrapola as atividades internas da escola tradicional, deve ser 

oferecida continuamente em todas as fases do ensino formal, envolvendo a 
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família e toda a coletividade. A eficácia virá na medida em que sua abrangência 

atingir a totalidade dos grupos sociais. 

 Globalizador - considera o ambiente em seus múltiplos aspectos: natural, 

tecnológico, social, econômico, político, histórico, cultural, moral, ético e 

estético. Deve atuar com visão ampla de alcance local, regional e global. 

 Permanente - tem um caráter permanente, pois a evolução do senso crítico e 

a compreensão da complexidade dos aspectos que envolvem as questões 

ambientais se dão de um modo crescente e contínuo, não se justificando sua 

interrupção. Despertada a consciência, ganha-se um aliado para a melhoria 

das condições de vida do planeta. 

 Contextualizador - atua diretamente na realidade de cada comunidade, sem 

perder de vista a sua dimensão planetária (baseado no documento Educação 

Ambiental da Coordenação Ambiental do Ministério da Educação e Cultura, 

citado por Czapski, 1998) 

Além dessas sete características da Educação Ambiental definidas pela Conferência 

de Tbilisi, existe uma oitava, recentemente incorporada entre as características que a 

educação ambiental formal deve ter no Brasil: 

 Transversal - propõe-se que as questões ambientais não sejam tratadas como 

uma disciplina específica, mas sim que permeie os conteúdos, objetivos e 

orientações didáticas em todas as disciplinas. A educação ambiental é um dos 

temas transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério da 

Educação e Cultura. 

8.1 Objetivo 

O objetivo da Educação Ambiental é desenvolver nas pessoas a consciência dos 

problemas ambientais e estimulá-las a procurar soluções para estes problemas por 

meio de um processo educativo na busca de novos valores, sensações e percepções, 

para o ambiente e sociedade. 

8.2 Público-Alvo 

Considera-se como objetivo da Educação Ambiental atingir o público em geral 

engajados no projeto, partindo do princípio de que todas as pessoas devem ter 

oportunidade de acesso às informações que lhes permitam participar ativamente na 
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busca de soluções para os problemas ambientais atuais. Didaticamente, dividem-se 

as demandas de Educação Ambiental em duas categorias básicas: 

Educação Formal: Envolvem estudantes em geral, desde a educação infantil até a 

fundamental, média e universitária, além de professores e demais profissionais 

envolvidos em cursos de treinamento em Educação Ambiental. 

Educação Não-Formal: Envolve o público da microbacia validada e ocorrerá 

atendendo as peculiaridades locais da população da microbacia, ocorrendo em 

espaços públicos do município. 

Educação Informal: Envolve todos os segmentos da população, como por exemplo: 

proprietários rurais, comitê, poder público municipal, lideranças locais, membros da 

UGP’S representantes de órgãos e instituições Instituto Estadual de Florestas -IEF, 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa, Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural - Emater e ONGs. 

8.3 Metodologia 

As ações de Educação Ambiental visam direcionar ações pedagógicas na área de 

meio ambiente para as comunidades localizadas no município Ressaquinha visando 

promover simultaneamente o desenvolvimento de conhecimentos, de atitudes e de 

habilidades necessárias à preservação e melhoria da qualidade ambiental das 

comunidades localizadas no entorno.  

A Educação Ambiental visa atingir o maior número possível de pessoas, para que 

esses compreendam que o processo de educação ambiental formal visa à garantia da 

sustentabilidade. A Educação Ambiental se torna um importante auxilio no processo 

de gerenciamento ambiental da construção e da inter-relação do empreendedor com 

a população, de forma planejada e consciente de sua responsabilidade ambiental e 

social. A metodologia proposta para a operacionalização da Educação Ambiental 

parte das seguintes premissas: 

 Estabelecimento de parcerias com as instituições de ensino da região; 

 Articulação com as Associações Comunitárias, ONGs e outras instituições 

atuantes na região; 
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 Observância dos principais problemas ambientais vivenciados pela população 

local. 

 A prática da Educação Ambiental irá permear pelas fases a seguir: 

Sensibilização: Primeiramente, iremos sensibilizar as pessoas, chamando atenção 

para os problemas ambientais a serem solucionados, apresentando suas causas e 

consequências, e relacionando-os com a sobrevivência humana. 

Mobilização: Esta etapa objetiva a mobilizar as pessoas, impulsionando-as a 

cooperar, transformando e construindo, para melhorar tanto o presente como o futuro. 

Informação: A fase de informação também é muito importante. Ela deve se basear 

em informações teóricas e práticas completas e atualizadas, que garantam confiança 

às propostas apresentadas. Além disso, a informação deve se ajustar ao nível da 

comunidade, apresentando uma linguagem compreensível por esta. 

Ação: Consiste no próprio desenvolvimento das atividades de Educação Ambiental, 

através de campanhas de sensibilização, que poderão contar com palestras, oficinas 

informativas e educativas, apresentações teatrais, fóruns, material impresso e debates 

É a fase mais importante, sendo formada por organização, ação sistemática e 

continuidade de propostas, descentralização e incentivo à auto-gestão de grupos e 

comunidades, assim como  a criação de sistemas de rede, que fazem com que todos 

os indivíduos e instituições participem, havendo certa interação entre eles. 

Todas estas fases serão inter-relacionadas, sendo desenvolvidas em conjunto para 

que a Educação Ambiental seja bem sucedida e traga bons resultados. 

As referenciais teóricas e metodológicas da Educação Ambiental propostos, 

fundamenta-se no enfoque da intervenção psicossocial, mais especificamente nas 

abordagens da Teoria Psicodinâmica do Grupo Operativo de Enrique Plchon-Ríviêre 

(1998) que define o grupo como um conjunto de pessoas, ligadas no tempo e espaço, 

articuladas por sua mútua representação interna, que se propõem explícita ou 

implicitamente a uma tarefa, interatuando para isto em uma rede de papéis, com o 

estabelecimento de vínculos entre si.  
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Coerente com esta definição, sua teoria sobre o grupo, dá grande importância aos 

vínculos sociais, que são a base para os processos de comunicação e aprendizagem, 

uma vez que o sujeito - como sujeito social - se constitui na relação com o outro. 

Nesse sentido, visando despertar a consciência ambiental nos proprietários dos 

imóveis rurais, a equipe de mobilização da Consominas propõe atividades de 

educação ambiental em modalidades de processo grupal de forma dinâmica, reflexiva 

e democrática, conforme demonstrado a seguir: 

a) Palestras e vídeos ambientais educativos 

Assim como as atividades de Mobilização Social a Educação Ambiental também 

acontecerá ao longo de todo projeto, serão realizadas durante os Encontros com os 

proprietários dos imóveis rurais palestras e apresentações de vídeos com os seguintes 

temas: 

 Ciclo da Água 

A água é um dos principais elementos da Terra e talvez o mais importante, uma vez 

que todos os seres vivos dependem da sua abundância e qualidade. Esta atividade 

pretende conhecer a origem e principais tratamentos aplicados à água, dando especial 

destaque ao ciclo hidrológico da água na medida em que a sua compreensão é 

essencial para a alteração de comportamentos (Figura 18). 

 
Figura 18: Ciclo Hidrológico. 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente – MMA, 2017.  
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 Proteção e Conservação do Solo  

O solo é essencialmente constituído por matéria mineral, ar, água e matéria orgânica, 

sendo essencial conservar as devidas proporções de cada constituinte para garantir 

a fertilidade do solo. O recurso solo é essencial para a produção de bens alimentares, 

sendo diariamente contaminado por subprodutos resultantes do desenvolvimento 

econômico das sociedades atuais. Ao longo desta atividade, os participantes vão ter 

a oportunidade de perceber a constituição do solo, os seus perfis, a importância da 

vegetação para a proteção do solo e retenção da água bem como para a diversidade 

dos seres vivos que nele habitam. O objetivo dessa atividade é conhecer os diferentes 

constituintes do solo, sensibilizar para a importância da proteção do solo. Relacionar 

a presença de plantas com fenômenos de erosão e infiltração de água (Figura 19). 

 
Figura 19: Proteção e Conservação do Solo. 

Fonte: Mundo Educação, 2017. 

Pretende com essa atividade demonstrar a importância de cada um desses 

componentes para a implementação dos programas, visando a recuperação e 

revitalização dos corpos hídricos visando manter a sustentabilidade hídrica para os 

municípios.  

Nesse cenário de recuperação do meio ambiente e da qualidade/quantidade das 

águas é importante ressaltar que cada projeto assume uma importância particular. 
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Sendo assim, a conscientização dos beneficiados reflete o primeiro passo para o seu 

êxito, devendo todos serem envolvidos para o pleno alcance dos objetivos propostos.  

b) Dinâmicas de grupo 

Serão realizadas dinâmicas de grupo com os proprietários dos imóveis rurais para que 

os mesmos possam compartilhar experiências e identificar os principais problemas 

ambientais na região. Essas dinâmicas possibilitam aos participantes oportunidades 

para desenvolver uma sensibilização aos problemas decorrentes da construção 

coletiva de um objetivo comum, aos problemas ambientais, propiciando uma reflexão 

a respeito e a busca de soluções. 

Essas atividades de sensibilização devem ser um caminho para tornar as pessoas 

conscientes de quão importantes são as suas atitudes. A experiência vivida nas 

dinâmicas possibilita a reflexão sobre os temas e fatores abordados. 

Sensibilizar é cativar os participantes para que suas mentes se tornem receptivas às 

informações a serem transmitidas posteriormente, para tanto, propõe-se as seguintes 

dinâmicas com grupos: 
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Dinâmica 1 – Diagnóstico Rápido Participativo - DRP 

Para realização da oficina a equipe de mobilização optou pelo Diagnóstico Rápido 

Participativo (DRP) que é um método de investigação da realidade como ferramenta 

de Educação Ambiental que permite que a população participe da busca de soluções 

para os problemas que vivencia e aponta os eixos norteadores para responder esses 

desafios. Também estimula o debate e as possibilidades de ação de todos os grupos 

sociais minimizando as diferenças entre cada um deles.  

A metodologia a ser empregada no município de Ressaquinha será o Mapeamento 

Participativo que é uma técnica baseada na coleta de informações baseadas na 

percepção e conhecimento que os indivíduos, e grupos, têm do espaço em que vivem. 

Na construção do mapa serão utilizados materiais locais, como folhas, alfinetes, 

postiches, entre outros. Durante a elaboração do mapa pelos participantes, vários 

questionamentos deverão ser feitos, sobre as potencialidades e limitações em relação 

ao meio ambiente. O mais importante é permitir que a comunidade desenvolva a 

técnica sem muita interferência da equipe. Esta deve apenas fomentar a construção 

do mapa e o debate sobre as questões geradas pela atividade. Ressalta-se a 

importância da equipe de Mobilização Social que deve estar sempre estimulando a 

construção do mapa e o debate dos temas. Os membros da equipe devem anotar, 

literalmente, as informações repassadas durante o desenvolvimento da técnica.  

Durante o mapeamento dos problemas ambientais das microbacias, será um 

momento de interação entre e equipe da Consominas e proprietários dos imóveis 

rurais, momento oportuno para identificação pelos técnicos do perfil do público no 

intuito de facilitar e viabilizar os trabalhos de campo nas propriedades rurais. 
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Tabela 10: Dinâmica de Grupo Diagnóstico Rápido Participativo 

DINÂMICA 1 

ATIVIDADE PÚBLICO ALVO 
TEMPO DE 

DURAÇÃO 
MATERIAL OBJETIVO MEDOTOLOGIA 

Diagnóstico 

Rápido 

Participativo 

Proprietários dos 

imóveis rurais das 

microbacias e 

membros da 

UGP.  

01 hora Papel craft, tarjas 

coloridas, canetas 

hidrocor. 

Conhecer os principais 

problemas que afetam a 

vida dos proprietários. 

Após esse levantamento, 

identificar os problemas 

ambientais nas 

propriedades informados 

pelos proprietários dos 

imóveis. 

Busca de soluções para 

os problemas que vivencia 

e aponta os eixos 

norteadores para 

responder esses desafios. 

Também estimula o 

debate e as possibilidades 

de ação de todos os 

grupos sociais 

minimizando as 

diferenças entre cada um 

deles.  

Dividir os participantes de forma aleatória em 

grupos de 15 ou 20 participantes. 

Distribuir um mapa da microbacia para cada um 

dos grupos, com tarjas coloridas, 03 cores e 

canetas hidrocor, solicitar que elejam um relator e 

distribuir os grupos em mesas com cadeiras 

previamente preparadas. 

Instrução ao Grupo pelo coordenador: 

A proposta é fazer um exercício para levantar 

quais são os reais problemas e desafios 

percebidos pelo grupo. 

Ele é importante para entender a relação entre 

problemas e desafios a serem apresentados. 

No caso específico, serão identificados os 

principais problemas ao longo da microbacia. 

Fonte: Consominas, 2017 
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DINÂMICA 2 – Teia da Vida 

Sabemos que nenhum ser vivo pode ser considerado independente, são várias as 

circunstâncias exigidas para a composição do meio ambiente, quando alguma causa 

atinge esse equilíbrio, o meio ambiente encontra-se ameaçado. 

 

O desenvolvimento da Teia da Vida visa proporcionar aos participantes uma reflexão 

sobre o papel do homem no meio ambiente, levando-os a perceber a interdependência 

entre todos os elementos do ambiente onde vivem, com os seguintes objetivos 

propostos para essa atividade são: 

- Promover mudanças que levem à melhoria da qualidade de vida dos proprietários; 

- Apresentar conceitos de meio ambiente e a relação entre os todos os elementos que 

o compõe;  

- Percepção dos impactos da ação humana no meio ambiente;  

-Despertar o público das responsabilidades individuais e coletivas; 

-Propor ações que promovam mudanças na qualidade de vida do trabalhador. 
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  Tabela 11: Dinâmica Teia da Vida 

 DINÂMICA 2 

ATIVIDADE PÚBLICO ALVO 
TEMPO DE 

DURAÇÃO 
MATERIAL OBJETIVO METODOLOGIA 

Teia da Vida Proprietários dos 

imóveis rurais das 

microbacias e 

membros da 

UGP.  

 

01 hora Cartões com imagens 

de animais, plantas ou 

ecossistemas, cartões 

com valores e 

princípios escritos e 

um novelo de linha. 

Estabelecer relações entre 

diferentes formas de vida e 

ambientes da natureza; 

Proporcionar uma reflexão 

sobre o papel de cada ser 

vivo em seus ecossistemas; 

Discutir o impacto antrópico 

no meio ambiente; 

Relacionar o 

empreendimento a ser 

instalado à vida dos 

participantes dos grupos; 

Refletir a respeito de 

atitudes que podem ser 

tomadas a fim de 

contribuirmos para 

melhorias em nosso 

ambiente. 

Dividir os participantes de forma aleatória em 

grupos de 15 participantes. 

As coordenadoras deverão entregar um cartão a 

cada integrante do grupo. Escolhido um cartão 

inicial, os participantes deverão propor relações 

entre os animais, plantas, ecossistemas e 

palavras representados nos outros cartões. 

Quando uma relação é estabelecida, o novelo de 

linha é passado para o integrante que porta o 

cartão, demonstrando a ligação entre as figuras. 

Este, por sua vez, deverá procurar um outro 

cartão que se relacione com o animal, planta, 

ecossistema ou palavra que está representado 

em seu cartão, passando o novelo para o 

participante e assim por diante. Finalização: a 

dinâmica termina quando todos os integrantes já 

estiverem envolvidos pela teia. Neste momento 

pode-se fazer uma reflexão sobre a 

interdependência dos elementos. Pede-se para 

uma pessoa mexer sua linha e vê-se todas as 

voltas da linha se mexendo junto.  

Fonte: Consominas, 2017
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c) Educação Ambiental nas Escolas 

A equipe de mobilização da Consominas ficará responsável por identificar nas áreas 

das microbacias de atuação as escolas para divulgação do Rio Vivo visando divulgar 

e fortalecer na divulgação do trabalho do comitê, tornando esses alunos 

multiplicadores de conhecimento e interlocutores junto as suas famílias. 

Neste sentido a proposta é a realização de palestras educativas de conscientização 

ambiental e apresentar aos alunos a importância da manutenção das águas e a 

recuperação ambiental das propriedades para a microbacia e para toda a população 

do município. Será entregue folder informativo para cada aluno para que eles sejam 

interlocutores nesse processo e visando despertar a consciência ambiental nos 

alunos. 
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Tabela 12: Educação Ambiental nas Escolas 

PALESTRAS EDUCATIVAS 

ATIVIDADE PÚBLICO ALVO 
TEMPO DE 

DURAÇÃO 
MATERIAL OBJETIVO METODOLOGIA 

Palestras 

Educativas 

nas Escolas 

das 

microbacias 

Professores e 

Alunos 

02 horas Retroprojetor Informar e conscientizar os 

alunos da importância da 

preservação do meio 

ambiente; 

Apresentar aos alunos o Rio 

Vivo na etapa de 

elaboração dos 

Diagnósticos e Projetos 

Ambientais; 

Fazer com que os alunos 

assimilem as informações e 

as repassem aos seus 

familiares de forma que os 

mesmos se interessem em 

participar do 2º Encontro 

com os proprietários dos 

imóveis rurais. 

Agendamento junto à equipe da escola para 

apresentação do Rio Vivo; 

Será preparada pela equipe de mobilização da 

Consominas uma apresentação de slides com 

uma linguagem mais didática para entendimento 

do público; 

Será disponibilizado no ato das atividades junto às 

escolas convites e materiais informativos. 

Fonte: Consominas, 2017
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9 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

A Consominas implantará junto ao Comitê o Programa de Educação Ambiental a 

Distância que visará a capacitação de 2 gestores municipais ou membros da UGP por 

município para a elaboração de um Projeto de Educação Ambiental para o município. 

Será prestado total apoio pela Consominas por meio da plataforma virtual de 

aprendizagem e será apresentado aos alunos o Programa, o Coordenador e os 

Técnicos Tutores que os acompanharão ao longo do curso. 

O curso de Projetos de Educação Ambiental será ofertado por meio de uma plataforma 

de educação a distância chamada Moodle – Modular Object-OrientedDynamic 

Learning Environment (Ambiente de Aprendizagem Dinâmico Modular Orientado a 

Objeto) - que vem sendo largamente utilizada também como ferramenta de apoio ao 

ensino presencial. Essa escolha se justifica pela flexibilidade do sistema 

(funcionalidades modulares podem ser facilmente adicionadas, por adotar padrão 

SCORM (SharableContentObjectReferenceModel), pela portabilidade (funciona em 

diferentes sistemas operacionais e sistemas de gerenciamento de banco de dados), 

por ter código fonte fornecido gratuitamente (podendo ser adaptado, estendido, 

personalizado), por ser seguro e pela sua filosofia educacional. O Moodle reúne 

diferentes formatos de materiais, além de proporcionar aos participantes do curso 

intensa interação, colaboração entre tutores-cursistas e cursistas-cursistas, distantes 

geograficamente. 

A concepção e desenvolvimento do Moodle é baseado por uma pedagogia social 

construticionista, em que os grupos constroem conhecimentos uns dos outros e essa 

proposta vai ao encontro dos nossos ideais, por acreditarmos que ocorrerá a 

aprendizagem colaborativa (e cooperativa) onde os participantes contribuem 

mutuamente com o processo de aprendizagem de seus pares. Para tanto, o 

versionamento optado pela equipe de consultoria para esse projeto é o Moodle 2.9. 

Essa versão apresenta configurações de administração que refinam o processo de 

gestão do curso. 

 

mailto:Consominas@consominas.com.br


  
 

84 
 Rua Aguapeí, 99 – Serra – Belo Horizonte – MG – CEP 

e-mail: Consominas@consominas.com.br / www.consominas.com.br 

9.1 Criação do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

Para a implantação do curso, será criado um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

para ser usado como canal de informação e comunicação/interação entre os 

envolvidos durante todo o curso. Será nesse ambiente que os materiais didáticos 

(livro, materiais complementares e propostas de atividades) estarão disponíveis e que 

o diálogo a distância ocorrerá entre tutor-aluno, aluno-aluno. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem terá uma interface totalmente customizada, com 

as logomarcas de todos os envolvidos nos contratos 30/2017 e 33/2017 (CBH Doce, 

CBH Piranga, CBH Santo Antônio e IBIO), além da Consominas, gerenciadora da 

plataforma. O modelo da plataforma pode ser visualizado na Figura 20. 

 

Figura 20: Plataforma para Capacitação de Gestores Municipais 
Fonte: Consominas, 2017 

Conforme pode ser observado na figura acima, todos os recursos didáticos do curso 

ficarão disponíveis na página principal, onde o cursista terá acesso a apresentação 

do curso, ao livro, arquivos de áudio e midiateca, além dos fóruns e chats agendados, 

atividades, mensagens ao tutor e gráficos de desempenho pessoal no curso. Notícias 

e avisos, cronograma e participantes online também estarão no ambiente virtual de 

aprendizagem com o acesso fácil e ágil de todos. 
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Além disso, o desenvolvimento do curso trabalhará com o conceito de responsividade, 

o que permitirá aos participantes acessar os conteúdos e atividades de qualquer 

dispositivo móvel, sem perder a qualidade. A interface gráfica de todo o curso será 

criada considerando a facilidade de navegação. Por esse motivo, conta com uma 

estrutura de informações amigável, onde o cursista navega intuitivamente. 

Dentre as facilidades oferecidas aos cursistas, destacam-se: 

- O acesso é restrito. Cada cursista terá o seu usuário e a sua senha. 

- Haverá um espaço em que cada participante informará o seu perfil. Isso será 

de suma importância para que todos possam se conhecer no ambiente virtual 

de aprendizagem. 

- O tutor usará uma seção para inserir notícias e avisos aos cursistas 

- Haverá um fórum temático/comunidade virtual para as discussões 

concernentes a cada uma das unidades. Os cursistas poderão incluir suas 

descobertas, indagações e interagir essas informações com toda a comunidade 

virtual do curso, não só com os tutores. 

- Os materiais didáticos serão categorizados por assunto para facilitar o acesso 

às informações e haverá uma ferramenta de busca que também poderá ser 

usado.  

- Ferramentas de comunicação síncronas e assíncronas serão usadas para a 

promoção de interlocução entre todos os envolvidos.  

- Os participantes utilizarão um local para envio de tarefas e mensagens 

exclusivas para o tutor e conforme um prazo pré-determinado, o tutor dará os 

retornos. Essas mensagens podem ser, por exemplo, envio de dúvidas, trocas 

de alguma informação concernente ao curso e/ou ao desenvolvimento dos 

projetos (serão enviados por etapas ao longo do curso). Os cursistas deverão 

estar atentos às orientações na elaboração de seus projetos ao enviar os 

mesmos pela plataforma 

- O tutor terá acesso a relatórios que lhe permitirá um acompanhamento efetivo 

da evolução dos participantes no curso, gerando indicadores para o 

desempenho do mesmo, como, por exemplo, número de acesso na plataforma, 

downloads realizados por usuário, participações nos fóruns, dentre outros. 
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9.2 Estrutura do curso 

O formato do curso será a distância e realizado por meio da plataforma de ensino 

Moodle. Toda a logística de inserção de alunos neste ambiente virtual de 

aprendizagem será de responsabilidade da Consominas. Ao todo serão 4 (quatro) 

etapas, com os seguintes temas: 

1) Unidade 1 - Educação Ambiental: um campo de possibilidades; 

2) Unidade 2 - Diretrizes Legais e Organização das Bacias Hidrográficas no Brasil; 

3) Unidade 3 - Caracterização da Bacia Hidrográfica do Rio Doce; 

4) Unidade 4 - Elaboração de Projetos. 

Em paralelo com o andamento de cada unidade, serão realizados os questionários e 

participação nos fóruns. 

A seguir apresentamos o detalhamento da estrutura do curso: 

 Proposta Pedagógica do Curso (PPC) -Documento onde são apresentadas 

as fundamentações teórico-metodológicas do curso, plano de ensino, 

cronograma, aspectos avaliativos, caracterização da plataforma de 

aprendizagem e dos materiais didáticos. O PPC estará disponível na Página 

Inicial do curso. 

 Materiais Didáticos - Cronograma do curso, Guia de orientação ao Gestor 

(contempla dicas de estudos, regras de etiquetas, dentre outros), glossário, 

textos de leitura complementar e Livro em formato digital, organizado em 4 

unidades de estudos.  

 Plataforma de Ensino – Por meio de acesso restrito ao link 

http://www.consominasead.com.br, os cursistas acessam os conteúdos, 

realizam interações com tutores e demais participantes e as entregas de 

atividades. 

9.3 Gerenciamento da plataforma e apresentação de resultados 

As funcionalidades deste ambiente virtual de aprendizagem serão adaptadas e 

configuradas para atender às necessidades identificadas pela equipe da consultoria 

especializada. Em suma, com o gerenciamento dos acessos de todos os participantes 

na plataforma de aprendizagem, a Consominas conseguirá realizar os 
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acompanhamentos quantitativos e qualitativos de todos os processos didáticos e de 

aprendizagem, além de tomadas de decisão de ajustes poderão ser feitos ainda na 

oferta do curso. 

Por ser uma plataforma de ensino moderna, conseguiremos, ao longo do curso, gerar 

os seguintes relatórios de cada cursista: 

 Número de acessos; 

 Envio de tarefas (questionários e atividades); 

 Participação no curso; 

 Participação nos fóruns. 

Com a extração desses dados, será possível visualizar o engajamento de cada 

participante com o curso. Isso permitirá que os tutores possam adequar diferentes 

estratégias ao longo do curso para manter o interesse a plataforma assídua.  

A Consominas também se responsabilizará pela instalação e manutenção de 

servidores web e servidor de banco de dados, bem como a instalação, customização 

e suporte ao ambiente virtual de aprendizagem.
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9.4 Cronograma do curso 

 

Figura 21: Cronograma do curso. 
Fonte: Consominas, 2017. 
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10 PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO 

O trabalho de Comunicação Social visa reforçar a mobilização aos proprietários dos 

imóveis rurais da microbacia de atuação, através de informações diretas e objetivas, 

adaptadas ao padrão de linguagem do público alvo. Sua eficácia é fundamental para 

o sucesso das ações. O principal desafio é o estabelecimento de uma rede de 

comunicação que atinja todos os atores estratégicos.  

Serão disponibilizados cartazes e folders a equipe de mobilização e técnicos da 

Consominas para serem entregues e afixados nos locais estratégicos da microbacia 

de atuação com o objetivo da informação alcançar todos os proprietários dos imóveis 

rurais da microbacia. 

Toda a equipe de mobilização deverá utilizar uniforme visando a identificação como 

mobilizador do projeto. Todos os carros utilizados durante os trabalhos deverão estar 

plotados como a logo do Rio Vivo, Comitês, IBIO e Consominas. Os materiais de 

divulgação ora apresentados poderão ser modificados conforme critério do Comitê e 

do IBIO (Figura 22 a Figura 24). 

Serão elaborados convites, folders e cartazes que apresentem e divulguem o projeto, 

os trabalhos previstos e, principalmente, os benefícios ambientais provenientes da sua 

execução. Além disso, serão confeccionados cartazes contendo informações gerais 

sobre o projeto, a serem expostos em todas as reuniões e eventos relacionados às 

atividades de mobilização social.  

Os materiais educativos e de comunicação social serão destinados às comunidades 

locais, escolas, proprietários de terras, cooperativas, associações, gestores públicos 

municipais e demais atores envolvidos com o projeto.  

A seguir, são detalhadas as especificações técnicas dos materiais de divulgação 

(Tabela 13) anteriormente citados, os quais devem receber aprovação prévia do IBIO 

para posterior impressão e veiculação pela Consominas: 
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Tabela 13: Materiais de divulgação 

MATERIAIS DE 

DIVULGAÇÃO 
ESPECIFICAÇÕES QUANT. OBJETIVOS 

Convites 
15 cm x 21 cm, papel 

couchê, 90 gr. 
320 Unid. 

Serão entregues aos 

proprietários dos imóveis 

rurais, membros das UGPs, 

Comitês, prefeituras e 

demais interessados, 

também serão utilizados em 

meio digital para divulgação 

em sites e e-mails. 

 

Cartazes 

 

40 cm x 60 cm, papel 

couchê, 150 gr. 

50 Unid. 

Os cartazes serão afixados 

em locais estratégicos, de 

forma a divulgar os eventos 

previstos para um maior 

número de pessoas. 

 

Folders 

9,9 cm x 21 cm, 2 

dobras: aberto 

(297x210), papel 

couchê, com 150 gr. 

350 Unid. 

Serão utilizados nas 

reuniões e demais eventos, 

contendo informações sobre 

os Comitês, o IBIO e 

apresentação do projeto.  

Faixas 

Faixa em lona com 

bastão, tamanho 70 X 

1,50 cm. 

03 Unid. 

Serão afixadas nas 

comunidades das 

microbacias de atuação 

para divulgação dos 

encontros com proprietários 

dos imóveis rurais. 

Imã com 

Calendário 

Tamanho 0,9 x 0,5cm, 

meses destacáveis. 
150 Unid. 

Serão entregues aos 

proprietários dos imóveis 

rurais, membros das UGPs, 

Comitês, prefeituras e 

demais interessados 

durante a mobilização social 

para o 1º Encontro. 

Fonte: Consominas, 2017 
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Figura 22: Modelo do Folder Rio Vivo -  Capa. 
Fonte: Consominas, 2017.  
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Figura 23: Modelo do Folder Rio Vivo – Conteúdo. 
Fonte: Consominas, 2017.  
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Figura 24: Modelo do Cartaz Rio Vivo. 

Fonte: Consominas, 2017. 
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Texto para faixa 

 

 

Texto áudio e carro de som 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO VIVO 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga – CBH Piranga, através da 

Consominas Engenharia, convida a população para participar do 1ºEncontro com 

os proprietários dos imóveis rurais na Comunidade Simão Tamm no dia 14/12/2017, 

às 18h00min na Paróquia da Comunidade de Simão Tamm. 

 Melhoria na qualidade da água; 

 Aumento da quantidade de água; 

 Revitalização dos corpos d’ água; 

 Tratamento dos esgotos domésticos. 

 

Contamos com sua presença! 
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11 CRONOGRAMA DE EVENTOS 

Tabela 14: Cronograma de Reuniões 

CRONOGRAMA DE REUNIÕES  

PRODUTO / ATIVIDADE 
MESES 

SET OUT NOV DEZ JAN  FEV  MAR ABR 

Etapa 1 

Produto 1 - Plano de Trabalho         

Reunião com a Prefeitura de Ressaquinha  18/10/17       

Produto 2 - Validação das Microbacias de Atuação         

1ª Reunião com UPG  10/10/17       

Produto 3 - Plano de Mobilização Social e Educação Ambiental         

2ª Reunião com UPG   17/11/17      

1ª Reunião com CBH Piranga   07/11/17      

Etapa 2 

Produto 4.1 - Diagnóstico do Imóvel Rural         

1º Encontro com os representantes dos imóveis rurais    14/12/17     

3ª Reunião com UGP    15/12/17     

4ª Reunião com UGP    18/01/18     

2º Encontro com os representantes dos imóveis rurais     09/02/18    

Etapa 3 
Produto 6.1 - Projeto de Adequação Ambiental do Imóvel Rural         

5ª Reunião com UGP      15/02/18   

Etapa 4 

Produto 7 - Termos de Referência Temáticos         

2ª Reunião com CBH Piranga e IBIO       
A definir 

IBIO 
 

Produto 8 - Termo de Referência para Monitoramento         

2ª Reunião com CBH Piranga e IBIO       
A definir 

IBIO 
 

Fonte: Consominas,2017 
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12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente documento norteará todo o processo de execução da mobilização social 

para apoio à realização das reuniões que subsidiarão na elaboração de Diagnósticos 

e Projetos nos Imóveis Rurais. Propondo estratégias, instrumentos e mecanismos de 

mobilização social que garantam à atuação da equipe de mobilização no município de 

Ressaquinha. 

Entendemos serem imprescindíveis os esforços de todos os membros da UGP para 

que, de fato, ocorra a participação e o envolvimento dos proprietários dos imóveis 

rurais pertencentes a microbacia de atuação, uma vez que, somente assim a 

mobilização irá promover a sensibilização desse público. 

Todas as etapas serão desenvolvidas com o apoio do UGP com a avaliação e 

aprovação da IBIO.   
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ANEXOS 
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ANEXO I – LISTA DE PRESENÇA E ATA DA REUNIÃO DE PARTIDA COM O IBIO
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ANEXO II – LISTA DE PRESENÇA E ATA DE REUNIÃO COM A PREFEITURA
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ANEXO III - LISTA DE PRESENÇA – CAPACITAÇÃO DA EQUIPE CONSOMINAS
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ANEXO IV – LISTA DE PRESENÇA E ATA DA 1ª REUNIÃO DA UGP
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ANEXO V – LISTA DE PRESENÇA E ATA DA 1ª REUNIÃO CTPP
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ANEXO VI – LISTA DE PRESENÇA E ATA DA 2ª REUNIÃO DA UGP
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