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1

INTRODUÇÃO
O presente relatório técnico apresenta o escopo proposto para o Programa de Educação

Ambiental (PEA) a ser desenvolvido com as comunidades como resultado do Diagnóstico
Socioambiental Participativo (DSP) realizado na Área de Influência Direta (AID) do meio
socioeconômico do empreendimento Mina da Conquista, em Barão de Cocais, Minas Gerais.
Tal empreendimento será implantado pela empresa Bassari Mineração Ltda., com coordenação
da consultoria contratada.
O PEA caracteriza-se como um estudo com vistas a atender à Deliberação Normativa
(DN) do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) nº 214, de 26 de abril de 2017
(MINAS GERAIS, 2017), que estabelece diretrizes para a elaboração e execução de Programas
de Educação Ambiental no âmbito dos processos de licenciamento ambiental de
empreendimentos e atividades listadas na Deliberação Normativa Copam nº 217 de 06 de
dezembro de 2017(MINAS GERAIS, 2017), e considerados como causadores de significativo
impacto ambiental e/ou passíveis de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto
Ambiental (EIA/RIMA).
Segundo a DN 214, o PEA deve ser entendido como um conjunto de Projetos de
Educação Ambiental que se articulam a partir de um mesmo referencial teórico-metodológico.
Esses projetos devem levar em consideração o fato de a educação ambiental ser, conforme
mencionado na DN 214, um processo de ensino-aprendizagem permanente e de abordagem
sistêmica, que reconhece as inter-relações existentes entre os âmbitos naturais, culturais,
históricos, sociais, econômicos e políticos, com o intuito de permitir que os grupos sociais
envolvidos com o empreendimento adquiram conhecimentos, habilidades e atitudes para o
empoderamento e pleno exercício da cidadania.
Dessa maneira, os Projetos de Educação Ambiental devem contemplar ações e
processos que propiciem às populações afetadas e aos trabalhadores envolvidos com o
empreendimento, condições necessárias para que possam compreender como evitar, controlar
ou mitigar os impactos socioambientais, conhecer as medidas de controle ambiental do
empreendimento, bem como fortalecer as potencialidades locais, para uma concepção integrada
do patrimônio ambiental.
Para tanto, a DN 214 estabelece como primeira etapa para a construção do PEA a
realização de um DSP, que norteará a construção do programa para os públicos interno e
externo. O DSP é definido pela deliberação como:
6
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Instrumento de articulação e empoderamento que visa mobilizar, compartilhar
responsabilidades e motivar os grupos sociais impactados pelo empreendimento, a fim
de se construir uma visão coletiva da realidade local, identificar as potencialidades,
os problemas locais e as recomendações para sua superação, considerando os
impactos socioambientais do empreendimento. Desse processo, resulta uma base de
dados que norteará e subsidiará a construção e implementação do PEA. (MINAS
GERAIS,2017).

Ressalta-se, ainda, que a DN 214 estabelece que para a realização do DSP devem ser
utilizadas técnicas participativas que visem o envolvimento dos diferentes grupos sociais da
AID do empreendimento. O objetivo da utilização das técnicas participativas consiste em
possibilitar e estimular o envolvimento de todos os participantes nas discussões, conferindo ao
diagnóstico um caráter de interlocução democrática, fundamental quando se deseja conhecer
uma realidade a partir do olhar dos participantes.
É importante destacar que, devido à situação atual vivenciada pela sociedade com a
pandemia do novo corona vírus, as autoridades locais e mundiais de saúde recomendam o
distanciamento social e a não realização de eventos e encontros presenciais com aglomeração
de pessoas, a fim de reduzir o contágio do vírus. Desta forma, as atividades deste DSP foram
realizadas de forma remota, através de plataformas virtuais de realização de reuniões, com o
objetivo de preservar a saúde de todos os envolvidos.
Foram mantidas as prerrogativas para a realização de DSPs, como a utilização de no
mínimo duas técnicas participativas, obviamente adaptadas para o novo contexto, bem como a
realização de reuniões de devolutiva com o público envolvido.
No caso do DSP, as técnicas participativas utilizadas foram (i) o Grupo Focal (GF), (ii)
o Brainstorming e (iv) a ferramenta 5W2H (adaptada).
A DN 214 estabelece como público-alvo para as ações de Educação Ambiental (EA)
dos empreendimentos os trabalhadores próprios e terceirizados do empreendimento e as
localidades da AID do meio socioeconômico. No caso deste empreendimento, ao tratar-se de
um licenciamento concomitante na modalidade LAC1, as licenças prévia, de instalação e de
operação serão concedidas simultaneamente (LP+LI+LO). Neste cenário, ainda não há
trabalhadores atuando no empreendimento, uma vez que sua implantação ainda não foi iniciada,
de forma que não haverá público interno para este diagnóstico.
Além da Deliberação Normativa Copam nº 214/17, as ações realizadas e descritas neste
DSP e PEA estão, ainda, alinhadas com a Instrução de Serviço Sistema Estadual de Meio
Ambiente (SISEMA) nº 04 de 27 de agosto de 2018 (MINAS GERAIS,2018), com a Política
Nacional de Educação Ambiental, Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999 (BRASIL,1999) e com
7
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o Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002 (BRASIL,2002). Para auxiliar no planejamento e
execução do DSP foram consultados, também, documentos técnicos relativos ao
empreendimento.
Conforme os parâmetros legais e metodológicos supracitados, este Programa de
Educação Ambiental será construído de acordo com as demandas das comunidades da Área de
Influência Direta do meio socioeconômico do empreendimento Mina da Conquista, respeitando
as respostas do Diagnóstico Socioambiental Participativo. Para tanto, foram considerados os
impactos socioambientais do empreendimento, bem como os conhecimentos e as necessidades
do público externo, expressas durante a realização do DSP.
De acordo com a Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999 (BRASIL, 1999), que
dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental
(PNEA), entende-se por educação ambiental:
Art. 1º [...] os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade. (BRASIL, 1999, Art. 1º).

Como uma forma de refletir sobre os aspectos que envolvem a questão ambiental, mais
especificamente sobre a educação ambiental, ressalta-se que o Art.225 da Constituição Federal
de 1988 (BRASIL, 1988) infere que “[...] todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao
poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras
gerações". Garantindo a todos o direito de um ambiente preservado. Esse é o eixo principal
estruturador da análise deste documento.
Ainda como parâmetro teórico-conceitual, Guimarães (1995) sugere que na educação
ambiental deve-se “agir localmente e pensar globalmente”, o que reforça o pressuposto de que
agir e pensar não devem ser ações separadas. Esse pressuposto, constitui-se como práxis da
educação ambiental, que atua consciente da globalidade que existe em cada local e/ou
indivíduo, consciente que a ação local e/ou individual age sincronicamente no global.
Apenas a ação gera um ativismo sem profundidade, enquanto que a reflexão gera uma
imobilidade que não cumprirá com a possibilidade transformadora da educação. O agir e pensar
devem ser inexoravelmente inseparáveis. Deve-se se agir e pensar a respeito da relação
indivíduo e natureza para que uma esfera não exclua a outra.
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Diante de tais reflexões é importante ressaltar que, a educação ambiental deve ser
abrangente e tem como função incorporar todas as pessoas das comunidades que recebem as
ações. Nesse sentido, as soluções propostas neste PEA visam realizar um verdadeiro diálogo
entre a atitude e a prática reflexiva. Para isso, as ações propostas neste documento basearam-se
nos seguintes princípios:


processo político crítico: socialmente transformador, emancipador e construtor de
sociedades sustentáveis;



enfoque histórico cultural: somente em atividade e com comunicação social é possível o
surgimento e desenvolvimento da personalidade;



princípios básicos da psicologia comunitária: autogestão dos sujeitos; o centro de poder
recai na comunidade; união entre teoria e prática.
Destaca-se que este Programa de Educação Ambiental está sujeito à alterações e

reformulações ao longo de sua execução, adequando-se, caso necessário, às mudanças
provenientes da realidade socioambiental das partes envolvidas. Qualquer alteração será
devidamente comunicada ao órgão ambiental, ao empreendedor e à comunidade.
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2

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
O empreendimento Mina da Conquista é de responsabilidade da empresa Bassari

Mineração Ltda., com localização no município de Barão de Cocais, Minas Gerais. Trata-se um
empreendimento minerário que terá sua fase de operação por um período de, aproximadamente,
10 anos. A área destinada ao empreendimento tem aproximadamente 33 hectares, será dedicada
à extração de minério de ferro e está inserida na poligonal de direito minerário da Agência
Nacional de Mineração – ANM de nº 831.961/2017, com autorização de pesquisa já concedida.
A operação ocorrerá por meio de extração de minério a seco, em que o processo
minerário não contará com detonações, lavagem e beneficiamento do minério no local, deste
modo, também não haverá barragem de rejeito. Devido à essas características operacionais,
almeja-se a redução, dentre outros fatores, dos possíveis impactos socioambientais relacionados
a emissão de ruídos, geração de poeira ou fissuras nas residências próximas ao
empreendimento. Haverá, também, a implementação de cortina arbórea, objetivando a redução
dos impactos mencionados, bem como um melhor aspecto visual.
Alusivo aos impactos do meio socioeconômico, o empreendimento prevê, ainda,
programa de capacitação e priorização da mão de obra local, onde almeja-se que 80% da mão
de obra, direcionada as atividades da mina, seja proveniente dos bairros localizados na Área de
Influência Direta.
Estuda-se a elaboração de um canal de comunicação direta entre o empreendedor e a
comunidade local, reduzindo distâncias e facilitando a interlocução entre os públicos.
Quanto ao escoamento do minério, esse será realizado por meio de via de acesso a ser
implementada próxima à linha férrea existente na região, com o transporte sendo direcionado
para a BR-381, sem passar dentro dos bairros limítrofes ao empreendimento.
Referente ao encerramento da fase de operação do empreendimento, haverá um plano
de fechamento de mina, que prevê o direcionamento do terreno para a implementação de
loteamentos residenciais.
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3

DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA
Conforme delimitação estabelecida no diagnóstico do meio socioeconômico que

compõe o Estudo de Impacto Ambiental do empreendimento, foram traçadas as áreas de
influência do meio socioeconômico.
Para execução do presente DSP selecionou-se como público alvo das ações a Área de
Influência Direta, conforme DN Copam 214/2017, que define essa área como aquela que está
sujeita aos impactos diretos da implantação e operação da atividade ou empreendimento
(MINAS GERAIS, 2017). Neste diagnóstico, a AID compreende os bairros Cidade Nova,
Progresso, São José, Nacional, Garcia e Dois Irmãos, localizados no município de Barão de
Cocais.
As áreas de influência do empreendimento encontram-se ilustradas na Figura 3.1, a
seguir.

Figura 3.1 - Área de influência do meio socioeconômico do empreendimento Mina da Conquista, no
município de Barão de Cocais, MG.
Fonte: Bassari Mineração, 2020.
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4

JUSTIFICATIVA
A educação ambiental é um processo de mudança cujo resultados são reconhecidos em

curto, médio ou longo prazo, dependendo dos estímulos oferecidos ao público alvo. O
empreendedor, nesse aspecto, possui papel primordial na transmissão de informações a respeito
do uso racional dos recursos naturais. Seu papel é contribuir para a formação de cidadãos que
sejam protagonistas de sua realidade e que estejam preparados para o desafio da
sustentabilidade.
Os projetos educativos inseridos em um PEA emergem como estratégia necessária para
o estabelecimento de uma aproximação mais estreita e transparente entre o empreendedor e as
comunidades circunvizinhas e para a ampliação acerca dos aspectos ambientais ligados ao
empreendimento e sobre as características relacionadas aos grupos sociais que residem em seu
entorno, reduzindo as possibilidades de interferências significativas no contexto sociocultural
em que o empreendimento está inserido. Além disto, busca-se, por meio de um PEA, um
processo dialógico e permanente de formação ambiental, bem como a criação de instrumentos
que promovam a gestão de possíveis conflitos sociais, a difusão de informações de cunho
ambiental e a formação comunitária a respeito das temáticas relacionados ao empreendimento
e ao meio ambiente.
Uma vez que o meio ambiente não se restringe ao espaço físico e biológico, abarcando,
também as relações sociais, econômicas e culturais, as ações propostas no presente PEA
representam um compromisso em mobilizar as comunidades afetadas, visando o pensar e o agir
em benefício do ambiente em que se vive. Votando-se, também, para ações que possibilitem
uma real aproximação entre os colaboradores com melhorias no convívio social em suas várias
dimensões.
Capra (2002) aborda que a educação ambiental se fundamenta no processo de reflexão
crítica e tomada de decisões acerca dos aspectos socioambientais emergentes que mobilizam a
participação cidadã e a sensibilização e conscientização ambiental, ressaltando que a educação
ambiental é, sobretudo, parte da Educação.
A necessidade de elaboração e posterior execução do PEA é premissa legal disposta no
Decreto Federal nº 4.281, de 2002, que delibera acerca da necessidade da criação, manutenção
e implementação de programas de educação ambiental integrados às atividades de
licenciamento ambiental de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. No caso da Mina
da Conquista, por se tratar de empreendimento cuja competência do licenciamento é do estado
12
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de Minas Gerais, as atividades também devem estar em aderência com a DN Copam nº
214/2017 (MINAS GERAIS, 2017), e com a Instrução de Serviço Sisema nº 04, de 2018. Esses
dispositivos legais estabelecem os procedimentos para elaboração, análise e acompanhamento
dos programas de educação ambiental exigíveis nos processos administrativos de licenciamento
ambiental. Conforme a referida DN, [...] o PEA deverá promover a participação dos diferentes
grupos sociais pertencentes à AID e ao corpo de trabalhadores próprios e terceirizados do
empreendimento ou atividade”. Esse mesmo dispositivo legal conceitua “Grupo Social” como
um
Art. 2º, Inciso VII [...] conjunto de pessoas que interagem entre si em razão de
objetivos e interesses comuns, criando sentimentos de identidade grupal,
desenvolvidos através de contato contínuo, tais como as comunidades residentes no
entorno dos empreendimentos. (MINAS GERAIS, 2017, Art. 2º).

Pretende-se, com este Programa, incorporar temáticas ambientais relevantes e coerentes
com a realidade local, identificadas durante a execução do DSP, e convocar propósitos comuns
com a comunidade e trabalhadores para o processo de salvaguardar o meio ambiente, bem como
estabelecer relações harmônicas entre a sociedade e a natureza. Loureiro (2009) sinaliza, então,
que os PEAs podem ser utilizados, também, para publicitar informações referentes ao
licenciamento ambiental de empreendimentos causadores de impactos ambientais significativos,
clareando-as com relação às ações instauradas, divulgando fatos, dando acesso a conhecimentos
e formação de opiniões, sendo importante meio de organização e participação popular.
Mediante o exposto, propõe-se a realização de atividades de educação ambiental, junto
as comunidades localizadas na AID do empreendimento Mina da Conquista, que sejam
dinâmicas, integradoras, participativas, abrangentes e contextualizadas.
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5

OBJETIVOS

5.1

Objetivo Geral
O presente PEA tem como objetivo contribuir para que as comunidades da área de

influência direta do meio socioeconômico do empreendimento Mina da Conquista, mediante
um processo integral, coordenado e participativo, adquiram conhecimentos, habilidades,
valores e atitudes em prol do meio ambiente equilibrado e de uma melhor qualidade de vida.
5.2

Objetivos Específicos
Os objetivos específicos do PEA encontram-se listados a seguir.

a) Sensibilizar, conscientizar e mobilizar as comunidades para as questões socioambientais
locais.
b) Promover a troca de conhecimento a respeito de assuntos relacionados ao meio ambiente.
c) Contribuir para o engajamento dos públicos alvo para com questões socioambientais
dos ambientes onde estão inseridos.
d) Estreitar o relacionamento entre empresa e comunidade.
e) Estimular a transparência, a divulgação e a democratização das informações referentes
ao empreendimento objeto de licenciamento.
f)

Fomentar o processo de engajamento, participação e mobilização social e geração de
autonomia socioambiental com o público de relacionamento.

g) Demonstrar os princípios fundamentais da educação ambiental, enfatizando as
corresponsabilidades do indivíduo à coletividade, em nível local, nacional e planetário.
h) Incitar a constituição de espaços de diálogo entre a sociedade civil, o poder público e o
empreendedor, com vistas ao fortalecimento da realização de práticas sustentáveis e da
gestão colaborativa e intercomunitária dos recursos naturais locais.

14
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6

PÚBLICO ALVO
O público de relacionamento proposto para este Programa de Educação Ambiental

obedece ao previsto na Instrução de Serviço Sisema nº 04, de 2018, e encontra-se apresentado
a seguir.


Comunidade dos bairros Cidade Nova, Progresso, Nacional, São José, Garcia e Dois
Irmãos, integrantes da Área de Influência Direta do empreendimento Mina da Conquista,
no município de Barão de Cocais/MG.



Citadinos interessados que residem em outros locais próximos ao empreendimento e
representantes do poder público municipal.



Agentes e lideranças comunitárias, membros de conselhos e comitês municipais e de
organizações da sociedade civil.



Representantes da comunidade escolar e da comunidade acadêmico-científica
(universidades, faculdades, centros e núcleos de pesquisa), cuja atuação ocorre na área
de influência do empreendimento Mina da Conquista.
Ressalta-se que para a realização do DSP, os seis bairros delimitados como AID foram

divididos em dois grupos. A divisão ocorreu com base em seus vínculos sociais e econômicos,
tendo em vista que os bairros de cada grupo possuem população flutuante entre si, além de
compartilharem serviços que muitas vezes outros bairros não dispõem, de forma que há uma
relação de interdependência previamente estabelecida entre os bairros e seus moradores.
Como destacado anteriormente, o público do DSP e do PEA deve fazer parte da Área
de Influência Direta (AID) do empreendimento. Nesse sentido, o §1º do art. 8º da DN Copam
nº 214/2017 (MINAS GERAIS, 2017) apresenta as definições do público de relacionamento,
interno e externo ao empreendimento, que deverão ser contemplados no DSP e,
consequentemente, no PEA, como transcrito abaixo:
Art. 8º - O PEA deverá promover a participação dos diferentes grupos sociais
pertencentes à AID e ao corpo de trabalhadores próprios e terceirizados do
empreendimento ou atividade.
§1º O PEA deverá se estruturar distinguindo dois públicos, a saber:
I - Público externo: direcionado às comunidades localizadas na AID da atividade ou
do empreendimento;
II - Público Interno: direcionado aos trabalhadores próprios e de empresas contratadas,
que atuarão na atividade ou no empreendimento. (MINAS GERAIS, 2017, Art. 8º,
§1º).
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7

METODOLOGIA
A metodologia adotada para elaboração e desenvolvimento deste PEA se baseia na

Investigação Ação Participativa (IAP), ou pesquisa-ação participativa, processo contínuo e
organizado de comunicação e discussão, entre os membros da comunidade, a respeito de ações
que deverão ser tomadas a fim de identificar e resolver problemas relativos ao meio ambiente,
à comunidade, à família, ao processo educativo e a todo e qualquer assunto considerado
pertinente pelos participantes, além de correlacionar estes problemas às atividades do
empreendimento e seus impactos socioambientais, caso existam, sobre a região onde se insere.
Aplicar a IAP no processo de elaboração e implementação de um programa de educação
ambiental para pequenas comunidades consiste em uma estratégia eficaz para o alcance dos
objetivos do programa. Por meio dessa metodologia, recorre-se às decisões grupais e ao senso
crítico das comunidades e que transformam sua realidade socioambiental (RODRÍGUEZ
GÓMEZ, GIL FLORES & GARCÍA JIMÉNEZ, 2006 apud NORONHA, 2012).
A IAP é considerada, ainda, como uma metodologia integrada ao processo educativo, e
como meio de se alcançar decisões transformadoras, ela baseia-se em três princípios
fundamentais: a satisfação das necessidades e a participação democrática; a reflexão e a ação
formadora da consciência pessoal e grupal, e a organização como práxis política (ESPINOZA
DE MORENO, s/d apud NORONHA, 2012).


A primeira fase da IAP consiste no Diagnóstico Participativo, por meio do qual o grupo
se torna consciente das características de tudo aquilo que se refere ao seu espaço,
listando os problemas, bem como os recursos e conhecimentos locais.



A segunda fase é o Planejamento e Execução das Ações, onde o grupo discutirá formas
de atuar a fim de resolver os problemas identificados. Isto permite ao grupo gerar
soluções, formatar cronogramas de ações, distribuir responsabilidades entre seus
membros e agir na realidade local.



A terceira e última fase é a Avaliação, Monitoramento e Ajuste, momento em que o
grupo poderá rever e avaliar as ações já realizadas e fazer os ajustes que julgar
necessários.
Esta metodologia faz uso de ferramentas participativas que estimulam o envolvimento

do público alvo, tais como dinâmicas de grupo, observação de campo, palestras e treinamentos,
etc.
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Além da IAP, com o intuito de alcançar os objetivos propostos para o PEA e de atender
as temáticas e demandas prioritárias levantadas com a comunidade durante o Diagnóstico
Socioambiental Participativo, este programa prevê a realização dos procedimentos
metodológicos enquadrados em três linhas de ação e que foram tratadas, neste documento,
como fases de sensibilização, de conscientização e de mobilização social, ilustradas na Figura
7.1. Silveira (2003) aponta para essas etapas como sendo essenciais para o processo de educação
ambiental, ocorrendo, necessariamente, uma após a outra.

Figura 7.1 – Etapas de construção do processo de educação ambiental. Fonte: Silveira (2003).

7.1

ETAPAS:
As etapas desenvolvidas para elaboração deste programa encontram-se relatadas a

seguir.
7.1.1 Análise de Materiais e Estudos do Empreendimento
Inicialmente, realizou-se uma análise sobre a natureza do empreendimento e seus
impactos sobre o meio físico, natural e socioeconômico da área de abrangência. Essa análise
ocorreu por meio de consulta à documentação referente ao empreendimento, abrangendo sua
localização, impactos socioambientais, entre outros aspectos gerais, visando subsidiar a
elaboração dos materiais de pesquisa de campo e também a elaboração do próprio PEA.
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7.1.2 Mapeamento de Multiplicadores
Partindo das localidades definidas como parte da Área de Influência Direta do
empreendimento, foram realizados os primeiros contatos nas comunidades por meio de suas
lideranças. Esse contato teve o intuito de envolver a comunidade no processo de construção do
PEA, bem como enfatizar a importância da participação social no mesmo, e como uma maneira
de prepará-las para a pesquisa de campo a ser realizada.
Além disso, estabeleceu-se um novo canal de comunicação entre a consultoria
contratada e as comunidades, visando coletar informações prévias a respeito de cada uma delas.
O mapeamento dos multiplicadores também subsidiou a elaboração dos materiais de pesquisa
de campo e possibilitou a obtenção do conhecimento a respeito da estrutura socioeconômica
das comunidades, o que permitiu a definição das abordagens que seriam empregadas nas
atividades do DSP.
7.1.3 Planejamento e Desenvolvimento do Diagnóstico Socioambiental Participativo
O DSP que subsidiou a elaboração deste PEA ocorreu entre os dias 04 e 06 de agosto
de 2020, sendo realizado apenas com o público externo, como ressaltado anteriormente.
Foram realizados Grupos Focais com cada grupo de comunidades, dentro dos quais
foram empregadas técnicas participativas para a construção de uma visão coletiva a respeito
das questões socioambientais locais.
7.1.3.1 Mobilização das Comunidades e Divulgação do DSP
A mobilização das comunidades para realização do DSP ocorreu por meio do contato
com os multiplicadores levantados na etapa anterior, em campo. Inicialmente contatou-se os
mobilizadores por meio de ligação telefônica, relembrando as informações que haviam sido
trabalhadas em campo e convidando-os para os DSPs virtuais.
Destaca-se que o formato pelo qual ocorreu o processo mobilizatório, onde os contatos
foram realizados à distância, decorreu do cenário sanitário imposto pala pandemia causada pelo
Novo Corona Vírus, o qual inviabilizou a ocorrência de uma mobilização in loco. Ressalta-se,
contudo, que a mobilização remota proporcionou, assim como ocorre no processo presencial,
uma ampla participação dos moradores da AID.
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7.1.3.2

Realização do Diagnóstico Socioambiental Participativo
O DSP foi realizado por meio de reuniões diagnósticas virtuais, em aplicativos de

reuniões por videoconferência. As reuniões ocorreram junto as comunidades que compõem a
AID do empreendimento Mina da Conquista, conforme descrito inicialmente.
Durante as reuniões do DSP foi desenvolvido um processo de diálogo com os grupos
sociais sobre a elaboração do PEA, e ao mesmo tempo foram identificadas as percepções dos
participantes a realidade local, bem como os pontos de interesse e atenção coletiva sobre o
empreendimento. Temáticas de suma importância para o desenvolvimento do PEA.
Estas reuniões ocorreram em um espaço que contribuiu, sobremaneira, para produzir e
aprovar os projetos que serão adotados no PEA, bem como para promover a integração entre
os participantes.
A realização das reuniões foi amplamente divulgada por meio de convites e mensagens
enviados através de mensagens de WhatsApp e contatos telefônicos. A condução do evento
adotou a metodologia do Grupo Focal, dentro do qual foram aplicadas a técnica do
Brainstorming para levantamento dos impactos socioambientais, positivos e negativos,
causados pelo empreendimento, pelo olhar da comunidade; e a ferramenta 5W2H, adaptada,
para construção de um Plano de Ação Participativo, contendo propostas de temáticas para o
PEA.
O Grupo Focal é uma técnica de pesquisa qualitativa de produção de informação em que
pessoas são reunidas em grupo para discutirem um tema de interesse, sob a moderação de
alguém que vai apresentando questões e estimulando a diversidade de opiniões (DAWSON,
MANDERSON & TALLO, 1993 apud ALMEIDA & FERREIRA, 2016). A observação e o
registro das interações grupais são utilizados “como um recurso para compreender o processo
de construção das percepções, atitudes e representações sociais de grupos humanos” (GONDIM
2003 apud ALMEIDA & FERREIRA, 2016).
A técnica de brainstorming propõe que um grupo de pessoas se reúna e utilize seus
pensamentos e ideias para que possam chegar a um denominador comum, a fim de gerar ideias
inovadoras que levem um determinado projeto adiante. Nenhuma ideia deve ser descartada ou
julgada como errada ou absurda, todas devem estar na compilação ou anotação de todas as
ideias ocorridas no processo, para depois evoluir até a solução final.
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Para uma sessão de brainstorming devem ser seguidas algumas regras básicas: são
proibidos debates e críticas às ideias apresentadas, pois causam inibições, quanto mais ideias
melhor; nenhuma ideia deve ser desprezada, ou seja, as pessoas têm liberdade total para falarem
sobre o que quiserem; para o bom andamento, deve-se reapresentar uma ideia modificada ou
combinação de ideias que já foram apresentadas; por fim, igualdade de oportunidade - todos
devem ter chance de expor suas ideias.
Dentro da técnica do brainstorming utilizou-se a aplicação de uma Matriz de Impactos
Ambientais, subdividida em impactos ambientais, sociais e econômicos, a fim de possibilitar
uma análise sistêmica dos possíveis impactos vivenciados pelos stakeholders durante e após as
obras do empreendimento.
Por fim, utilizou-se da ferramenta 5W2H, que consiste em um checklist de ações a serem
desenvolvidas, e que são sugeridas pelos próprios participantes. Esta ferramenta pode ser
entendida como um mapeamento de ações, onde os participantes estabelecem: o que será feito,
quem será o responsável por cada atividade dentro da ação, em qual período de tempo a ação
será realizada, bem como em qual área e os motivos pelos quais esta ação deve ser executada
(PERIARD, 2009 apud BERNARDINI & COSTA, 2012).
A ferramenta 5W2H recebe esse nome devido às letras iniciais, em inglês, das diretrizes
utilizadas na sua realização:


What? – O que será feito (etapas)



Why? – Por que será feito (justificativa)



Where? – Onde será feito (local)



When? – Quando será feito (tempo)



Who? – Por quem será feito (responsabilidade)



How? – Como será feito (metodologia)



How much? – Quanto custará (custo)
Para essa ferramenta realizou-se uma adaptação, transformando-a em um Plano de Ação

Participativo. O Plano de Ação carrega elementos da 5W2H, voltados para a construção, em
conjunto com a comunidade, de um plano executivo das ações de Educação Ambiental a serem
executadas nas comunidades.
Cada metodologia e seus resultados, bem como registros fotográficos, e outras
informações, foram apresentados ao empreendedor após sua realização e seguem encartados no
Relatório do DSP.
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7.1.3.3 Consolidação dos Projetos de EA do PEA
Ao realizar o levantamento das potencialidades e problemas locais durante o processo
de realização das reuniões junto às comunidades, foram apontados problemas ligados a geração
de poeira, desmatamento, aumento da população flutuante, geração de emprego e renda, dentre
outros.
Os projetos de Educação Ambiental demandados durante o desenvolvimento das
reuniões do DSP estão relacionados com: plantio de mudas em locais públicos, recuperação e
conservação

de

nascentes,

conscientização

ambiental,

saúde

e

meio

ambiente,

empreendedorismo e capacitação, educação sexual, agricultura urbana, entre outros.
7.1.3.4

Realização das Reuniões de Devolutiva
Após a consolidação das propostas de projetos para o público externo, de acordo com

as demandas expostas durante o diagnóstico, foram agendadas e realizadas as reuniões de
devolutiva com estes públicos, com o objetivo de levar até eles o feedback a respeito dos
projetos definidos para execução, após alinhamento entre consultoria e empreendedor,
partindo-se da premissa de que as informações coletadas durante o DSP pertencem aos públicos
envolvidos, já que o PEA é construído a partir destas informações.
As devolutivas com o público externo foram realizadas também de forma remota,
através de aplicativos de reuniões por videoconferência. Nas reuniões, os participantes tiveram
a oportunidade de esclarecer dúvidas, propor complementações e alterações nos projetos,
validando assim as propostas e finalizando o PEA.
7.1.3.5 Acompanhamento dos Trabalhos de DSP e Elaboração do PEA
Durante o DSP e a elaboração do PEA, as equipes mantiveram contato constante com
o empreendedor, com os seguintes objetivos: alinhar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento
do PEA; receber e aprovar documentos solicitados; aprovar materiais informativos, educativos
e de pesquisa; sanar dúvidas das equipes; entre outras considerações pertinentes.
As lideranças dos bairros que compuseram o público externo também fizeram parte do
processo, tendo a liberdade de contribuir para a elaboração do PEA com esclarecimentos sobre
as comunidades e questões relacionadas às melhores formas de construção dos projetos para
melhor atender aos moradores.
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7.1.3.6

Desenvolvimento do PEA
As ações e projetos integrantes do PEA tem caráter contínuo de execução com a adoção

de conhecimentos e metodologias de trabalho interdisciplinares que lancem mão da aplicação
de ferramentas e técnicas criativas e participativas para promover a integração, a participação,
a organização e o planejamento.
Constam ações que privilegiam toda a fase de operação do empreendimento, sendo seus
projetos orientados para serem encerrados somente após a desativação ou vencimento da licença
ambiental do empreendimento.
O PEA também deseja estabelecer parcerias com outras ações e programas de educação
ambiental de empresas e/ou instituições públicas e privadas situadas na mesma área de
influência do empreendimento, ou mesmo buscando sinergia com outras ações de gestão
pública desenvolvidas na região, comprovando a correlação dessas ações aos impactos
ambientais do empreendimento. Desta forma, caso sejam diagnosticadas outras ações e projetos
implantados na área de abrangência, poderá ser feita a tentativa de se estabelecer parcerias com
as instituições responsáveis por tais projetos.
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8

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Os projetos serão desenvolvidos com a comunidade que integra os bairros que fazem

parte da AID do empreendimento Mina da Conquista.
8.1.1 Projeto de Plantio de Mudas em Locais Públicos
Introdução
Neste projeto, o foco é conscientizar a comunidade sobre a importância da arborização
urbana para o meio ambiente e para a qualidade de vida da população. As ações de educação
ambiental serão realizadas em espaços públicos, abertos a toda a sociedade. As atividades deste
projeto terão como foco transmitir aos participantes o papel da arborização urbana na melhoria
da qualidade ambiental das cidades e na saúde dos cidadãos, bem como promover a autonomia
e capacidade crítica da população.
Este Projeto abrangerá ações que levarão informação à comunidade a respeito das
atividades da empresa Bassari Mineração na região, não somente no que diz respeito à
Educação Ambiental, mas também à atuação da empresa como um todo, de forma a fazer com
que o público conheça as atividades da empresa, entenda seus benefícios e se sinta mais
próximo do empreendimento.
Objetivo geral
Conscientizar a comunidade sobre a importância da arborização urbana para o meio
ambiente e para a qualidade de vida da população e mobilizar os moradores para ações de
plantio na comunidade.
Objetivos Específicos
 Realizar palestras de conscientização sobre arborização urbana;
 Realizar caminhadas ecológicas e ações de sensibilização para a importância da
arborização urbana;
 Realizar mutirões de plantio de mudas em logradouros públicos da comunidade.
Justificativa
O projeto se faz necessário na medida em que os moradores, durante o DSP,
manifestaram o desejo por ações que promovam a compensação aos impactos do desmatamento
e da geração de poeira, que, segundo eles, é presente no cotidiano da população. O projeto visa
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possibilitar uma melhor qualidade de vida e valorização do meio ambiente, reduzindo os
incômodos ocasionados pela presença constante de poeira.
Esse projeto também se justifica pela promoção de uma educação ambiental crítica,
capaz de desenvolver junto à comunidade o despertar para o desenvolvimento de ações
socioambientais independentes, capazes de promover, de forma autônoma, intervenções em sua
realidade local, junto ao setor público e/ou privado e a outros setores da sociedade.
Público Alvo
O público alvo das ações deste projeto será a comunidade da AID inserida nos bairros
Cidade Nova, Nacional, São José, Progresso, Garcia e Dois Irmãos no município de Barão de
Cocais, Minas Gerais.
Metodologia
O projeto ocorrerá seguindo as etapas abaixo:
Etapa 1: esta etapa ocorrerá por meio da definição dos espaços de arborização. Os
espaços serão avaliados junto à comunidade, levando em consideração a possibilidade de
utilização de espaços disponíveis, sendo estes locais públicos como praças e outros logradouros
públicos. Esta etapa será realizada através de uma reunião com a comunidade, na qual será feita
uma recapitulação do projeto, e também será realizada a seleção dos espaços de arborização.
Esta reunião terá uma duração prevista de 2 horas.
Ainda na etapa em questão, ocorrerá a definição do que será cultivado e aquisição de
mudas e sementes: será levantado, junto à comunidade, na mesma reunião mencionada acima,
quais espécies são mais adequadas a serem plantadas na região, tendo em vista suas
peculiaridades com relação ao clima, solo e disponibilidade hídrica. A partir disso, serão
adquiridas as sementes e mudas para plantio, que poderão ser obtidas através de compra ou até
mesmo por doação dos próprios moradores que já possuírem plantações, o que contribui para o
sentimento de pertencimento à comunidade e para um conceito principal da Educação
Ambiental, que é a participação dos próprios moradores ao longo do processo. Essa ação poderá
ser conjugada com o Projeto de Educação Ambiental e Agricultura Urbana, que prevê a criação
de um banco de sementes na comunidade.
Ressalta-se que, as espécies a serem cultivadas estarão em conformidade com aquelas
previstas pelo poder público de Barão de Cocais para a arborização urbana do município.
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Etapa 2: essa etapa consistirá na realização de mutirões de plantio, que serão
previamente agendados com a comunidade. No primeiro momento, será realizada a preparação
do solo e dos canteiros para o plantio. No segundo momento, será realizado o plantio, bem
como a adubação e a irrigação. A comunidade participará ativamente de todo o processo, sob
orientação e coordenação da equipe técnica responsável pela execução do projeto. O mutirão
terá uma carga horária prevista de 3 horas.
Etapa 3: após o plantio das mudas, ocorrerá o monitoramento quadrimestral das
espécies plantadas. Além do monitoramento, haverá ações voltadas para a reflexão sobre o meio
ambiente local, bem como para o desenvolvimento de uma autonomia da comunidade para a
continuidade do projeto de forma independente. Nesse sentido, serão desenvolvidas
caminhadas ecológicas a cada dois meses, com o intuito de voltar o olhar dos participantes para
o ambiente que o cerca. Além das caminhadas, serão desenvolvidos, mensalmente, um diálogo
orientado, com duração prevista de 2 horas cada, no qual serão abordados aspectos de Educação
Ambiental, tendo a arborização, o meio ambiente urbano e a qualidade de vida nas cidades,
como objetos principais. As temáticas abordadas serão as seguintes:
1. Introdução à arborização urbana: fatos históricos sobre arborização, a
importância da arborização, cuidados e tipos de espécies indicadas para o plantio
urbano.
2. A arborização como fator de conforto térmico: relação da arborização com
temperaturas amenas e umidade do ar, aumento da qualidade de vida em centros
urbanos, conceitos de ilha de calor e ilha de frescor.
3. Importância da arborização urbana para a saúde e melhoria da qualidade de vida.
4. Arborização urbana e meio ambiente urbano: como a arborização urbana
contribui para melhoria do cenário ambiental das cidades.
5. Procedimentos de plantio;
6. Comparação entre o início do plantio e o aspecto atual: avaliação das atividades
realizadas ao longo dos últimos meses; mudanças de hábitos, valores e atitudes
alcançadas pela comunidade; sugestões de melhorias para os próximos meses.
Ressalta-se que para a realização das etapas supracitadas, haverá prévia mobilização e
envolvimento do público para participação. Essa mobilização ocorrerá por meio de contato com
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os stakeholders participantes do DSP, bem como por convites prévios e chamamentos na
comunidade, por intermédio de cartazes e folders informativos, que serão afixados em locais
públicos e de ampla circulação de pessoas. Também serão realizados convites porta-a-porta,
nas instituições representativas da comunidade, como escolas, associações de moradores e
instituições públicas, como Posto de Saúde da Família. Haverá, ainda, envio de convites online,
por meio de aplicativos de mensagens e e-mails.
Caso ainda estejam vigentes as recomendações de distanciamento social e de não
realização de eventos com aglomeração de pessoas, devido à pandemia do novo corona vírus,
serão priorizadas as técnicas remotas de mobilização, como o envio de convites online e
contatos telefônicos com os stakeholders, a fim de garantir a saúde e a segurança de todas as
partes envolvidas.
Com o cronograma definido, incluindo datas, horários e locais, previamente a cada
atividade será elaborado um planejamento, contendo a metodologia a ser utilizada, o tempo de
duração previsto, a equipe técnica responsável pela execução, os materiais necessários (se
aplicável) e os resultados esperados. Este planejamento será submetido à aprovação do
empreendedor antes da execução da atividade.
Após a realização de cada atividade, será elaborado um breve relatório de
acompanhamento interno para possibilitar o controle interno do empreendedor e da equipe de
educadores ambientais sobre cada atividade, facilitando a posterior elaboração do Formulário
de Acompanhamento Semestral e do Relatório Anual do PEA, conforme solicitado pela DN
COPAM 214/2017. Estes relatórios conterão todo o desenvolvimento da atividade, bem como
registros fotográficos, listas de presença e os resultados atingidos.
Metas
As metas propostas para este projeto, considerando os objetivos propostos, consistem
em:


Realizar o plantio de, no mínimo, 100 mudas de espécies arbóreas a cada ano de execução
do projeto;



Realizar, ao menos, três ações anuais de monitoramento das espécies plantadas;



Promover a participação de, no mínimo, 20 membros da comunidade nos mutirões de
plantio;



Promover o conhecimento e a mudança de hábitos com relação ao meio ambiente urbano;
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Promover a integração entre os moradores e a melhoria do convívio social;



Promover a melhoria da cobertura vegetal na comunidade;



Promover a melhoria da qualidade ambiental da comunidade.
Indicadores

Os indicadores propostos para os projetos são os seguintes, tendo em vista as metas
estabelecidas.
Tipo de
Indicador

Meta

Método de
avaliação

Indicador

Realizar o plantio de, no mínimo,
Registros fotográficos e
100 mudas sempre que possível de
Número de mudas plantadas
Relatórios técnicos
espécies arbóreas a cada ano de
execução do projeto
De processo

Promover a participação de, no
mínimo, 15 membros da
comunidade em cada atividade
proposta.
Realizar, ao menos, três ações
anuais de monitoramento das
espécies plantadas
Promover o conhecimento e a
mudança de hábitos com relação
ao meio ambiente urbano

Número de participantes em
cada atividade

Registros fotográficos;
Relatórios técnicos; e
Listas de presença.

Número de atividades
realizadas

Registros fotográficos e
Relatórios técnicos

Nível de conscientização
adquirida pelos moradores
através de novos hábitos e
atitudes

Visitas técnicas e
Entrevistas

De resultado
Promover a integração entre os
moradores e a melhoria do
convívio social

Nível de sociabilização e
Registros fotográficos e
integração dos participantes
Entrevistas
durante e após as atividades

Promover a melhoria da cobertura
vegetal na comunidade

Nível de aumento da
cobertura vegetal na
comunidade

Promover a melhoria da qualidade
ambiental da comunidade

Nível de conscientização
adquirida pelos moradores
através de novos hábitos e
atitudes

De impacto

Visitas técnicas e
Registros fotográficos
Visitas técnicas e
Entrevistas

Tabela 8.1 - Indicadores propostos para o projeto plantio de mudas em locais públicos.

Monitoramento e Avaliação
O monitoramento e a avaliação do projeto serão realizados por meio de coleta de
assinaturas em listas de presença, registros fotográficos e declarações informais dos
participantes das atividades. A partir destas informações, será averiguada a necessidade de
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alterações ou reformulações no projeto, que, caso se façam necessárias, serão previamente
informadas ao órgão ambiental.
8.1.2 Projeto Saúde e Meio Ambiente
Introdução
Neste projeto, o foco é conscientizar a comunidade a respeito da mitigação dos impactos
relacionados a geração de poeira e transmissão de doenças relacionadas ao descarte inadequado
de resíduos. As ações de educação ambiental serão realizadas em espaços da comunidade que
possibilitem amplo acesso da população, como espaços abertos a toda a sociedade. As
atividades deste projeto terão como foco promover o conhecimento socioambiental da
comunidade acerca da importância de um meio ambiente urbano saudável e equilibrado, bem
como promover a autonomia da comunidade na busca de soluções para problemas
socioambientais de forma independente, e não somente no âmbito dos projetos.
Este Projeto abrangerá ações que levarão informação à comunidade a respeito das
atividades da empresa Bassari Mineração na região, não somente no que diz respeito à
Educação Ambiental, mas também à atuação da empresa como um todo, de forma a fazer com
que o público conheça as atividades da empresa, entenda seus benefícios e se sinta mais
próximo do empreendimento.
Objetivo Geral
Promover o conhecimento socioambiental da comunidade acerca da importância de um
meio ambiente urbano saudável e possibilitar o acesso a temáticas relacionadas a saúde e meio
ambiente.
Objetivos Específicos


Abordar, por meio de dinâmicas e oficinas participativas, o impacto ambiental
relacionado à geração de poeira e medidas de mitigação utilizadas para contê-lo ou
minimizá-lo.



Promover intervenções nos espaços da comunidade como PSF e escolas, disseminando
conhecimentos relacionados a maior conscientização dos moradores quanto à saúde
ambiental.



Realizar ações ligadas ao consumo e descarte consciente de resíduos.
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Justificativa
O projeto se faz necessário na medida em que os moradores, durante o DSP,
manifestaram o desejo por ações que promovam a melhoria ambiental da comunidade, ligada
ao descarte consciente dos resíduos e melhores condições da saúde da população. O projeto
visa possibilitar uma melhoria no ambiente da comunidade e uma conscientização ligada aos
aspectos relacionados à saúde e ao meio ambiente.
Público Alvo
O público alvo das ações deste projeto será a comunidade da AID inserida nos bairros
Cidade Nova, Nacional, São José, Progresso, Garcia e Dois Irmãos no município de Barão de
Cocais, Minas Gerais.
Metodologia
O projeto ocorrerá seguindo as etapas abaixo:
Etapa 1: a comunidade será convidada a participar de dinâmicas e oficinas
participativas, que terão como objetivo introduzir a temática da saúde ambiental. Para isso serão
realizadas reuniões mensais com duração de 2 horas cada. Os espaços para realização das
atividades serão decididos em conjunto com a comunidade. Ao longo dessa etapa serão
abordadas as seguintes temáticas:


Consumo consciente;



Crise ambiental x Padrão de consumo;



Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) no cotidiano: ODS 3: Vida saudável;
ODS 11- Cidades e Comunidades Sustentáveis; ODS 12: Produção e consumismo
sustentável;



Transmissão de doenças por vetores e medidas de prevenção;



Destinação inadequada dos resíduos.
Etapa 2
Realização de caminhada transversal na comunidade, para levantamento dos pontos

críticos relacionados ao descarte inadequado dos resíduos. A caminhada transversal, conforme
aponta Jardim e Pereira (2009) consiste em uma técnica onde os participantes percorrem
determinado trecho do bairro ou comunidade, estando atentos aos detalhes referentes à
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paisagem, problemas existentes, observando todo o contexto local, de modo a facilitar o
entendimento de questões que se está buscando compreender. As caminhadas transversais terão
o intuito de ampliar a percepção ambiental da população sobre os aspectos ambientais na
comunidade. É interessante tirar fotos que possam ser utilizadas para o monitoramento do
projeto, as quais podem ser usadas para uma comparação com uma foto do antes e uma do
depois.
Complementando a caminhada transversal haverá o mapeamento participativo dos botafora irregulares de resíduos sólidos na comunidade. Este instrumento possibilita o envolvimento
direto dos membros da comunidade no levantamento dos usos do território e das percepções
sobre seus domínios (ACSELRAD, 2008). O mapeamento preocupa-se, ainda, em apresentar,
em etnomapas, as formas de distribuição espacial dos elementos ambientais e culturais e de
aspectos relacionados ao contexto social da comunidade. Essa construção participativa
contribui para um entendimento legítimo do contexto analisado e para uma nova mentalidade
do espaço, pois a construção dos mapas ocorre com base na percepção e da concepção dos
próprios participantes. O mapeamento ocorrerá como uma forma de reflexão parte da
comunidade sobre como os moradores tem se comportando quanto ao descarte irregular dos
resíduos, aspecto abordado e demandado por eles durante o DSP. O mapeamento auxiliará ainda,
na percepção dos participantes sobre os impactos de suas ações e hábitos de consumo sobre o
meio ambiente, objetivando um despertar crítico e permanente para essas questões, o que será
perpetuado para além do Programa.
Haverá também, nessa etapa, a realização de oficinas e palestras com participação dos
profissionais da saúde. O intuito é que os profissionais da saúde, que atuam na comunidade, e
que tiveram ampla participação ao longo do DSP, sejam agentes ativos durante o Programa,
contribuindo como convidados durante as palestras e oficinas, complementando a abordagem
das temáticas relacionadas a saúde e meio ambiente na comunidade. As temáticas serão
elencadas ao longo da realização do PEA, voltadas para o atendimento da realidade vivenciada
pela comunidade da AID.
Etapa 3
Realização de mutirões e ações de limpeza, que deverão ocorrer em locais públicos,
como praças e cursos d’água. Os terrenos particulares não serão incluídos nas ações.
O mutirão tem o objetivo de colocar os moradores como agentes ativos no processo de
melhoria ambiental da comunidade. Após refletir sobre a importância de um meio ambiente
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urbano saudável e expandir a sensibilidade sobre os aspectos ambientais da comunidade,
durante as etapas 1 e 2, na etapa 3 eles serão convidados a realizar ações práticas para essa
melhoria, como os mutirões. Os locais de realização dos mutirões serão levantados ao longo da
caminhada transversal e mapeamento participativo. Os mutirões terão a duração de até três
horas, com intervalos para reflexão.
Nesta terceira etapa haverá, também, intervenções lúdicas direcionadas a
conscientização quanto ao meio ambiente e saúde. As intervenções deverão ocorrer no Posto
de Saúde da Família (PSF), nas escolas e associações presentes na comunidade.
As experiências lúdicas constituem-se como um recurso pedagógico eficaz, que
possibilitam certo grau de controle sobre o desconhecido, sendo, também, uma maneira de
aproximar o público infantil das temáticas abordadas (SILVA e RAGGI, 2019). Por meio das
atividades lúdicas é possível ensinar sobre a importância de preservar o meio ambiente,
despertando nos participantes autonomia, criticidade e responsabilidade. A abordagem junto ao
público infantil foi uma demanda da comunidade durante a realização do DSP.
Segundo Lucena et al., (2019), as atividades lúdicas funcionam como uma estratégia
utilizada para que o público externo, principalmente o infantil e o encontrado nos postos de
saúde, enfrente condições estressantes. Além disso, as atividades lúdicas voltadas para a
educação ambiental facilitam a absorção da temática tratada, contribuindo para o
desenvolvimento da consciência ambiental das crianças e adultos.
As ações ocorrerão ao longo do tempo de duração do Programa de Educação Ambiental,
podendo ser perpetuadas pela comunidade. Seu planejamento e execução serão traçados ao
longo dos encontros e levarão em conta os espaços disponíveis na comunidade e a
disponibilidade dos participantes.
Ressalta-se que para a realização das etapas supracitadas, haverá prévia mobilização e
envolvimento do público para participação. Essa mobilização ocorrerá por meio de contato com
os stakeholders participantes do DSP, bem como por convites prévios e chamamentos na
comunidade, por intermédio de cartazes e folders informativos, que serão afixados em locais
públicos e de ampla circulação de pessoas. Também serão realizados convites porta-a-porta,
nas instituições representativas da comunidade, como escolas, associações de moradores e
instituições públicas, como Posto de Saúde da Família. Haverá, ainda, envio de convites online,
por meio de aplicativos de mensagens e e-mails.
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Caso ainda estejam vigentes as recomendações de distanciamento social e de não
realização de eventos com aglomeração de pessoas, devido à pandemia do novo corona vírus,
serão priorizadas as técnicas remotas de mobilização, como o envio de convites online e
contatos telefônicos com os stakeholders, a fim de garantir a saúde e a segurança de todas as
partes envolvidas.
Com o cronograma definido, incluindo datas, horários e locais, previamente a cada
atividade será elaborado um planejamento, contendo a metodologia a ser utilizada, o tempo de
duração previsto, a equipe técnica responsável pela execução, os materiais necessários (se
aplicável) e os resultados esperados. Este planejamento será submetido à aprovação do
empreendedor antes da execução da atividade.
Após a realização de cada atividade, será elaborado um breve relatório de
acompanhamento interno para possibilitar o controle interno do empreendedor e da equipe de
educadores ambientais sobre cada atividade, facilitando a posterior elaboração do Formulário
de Acompanhamento Semestral e do Relatório Anual do PEA, conforme solicitado pela DN
COPAM 214/2017. Estes relatórios conterão todo o desenvolvimento da atividade, bem como
registros fotográficos, listas de presença e os resultados atingidos.
Metas


Realizar, ações mensais de conscientização sobre os temas propostos;



Promover, no mínimo, 3 caminhadas transversais ao ano;



Promover, no mínimo, 3 oficinas e palestras desenvolvidas com participação dos
profissionais da saúde, ao ano;



Promover, no mínimo 3 intervenções lúdicas ao ano;



Envolver, no mínimo 12 moradores em cada dinâmica e oficina;



Realizar, no mínimo 3 mutirões de limpeza ao ano;



Aumentar o nível de conhecimento adquirido pela população sobre a temática saúde e
meio ambiente;



Aumentar o nível de conscientização e engajamento da população.
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Indicadores
Os indicadores propostos para os projetos são os seguintes, tendo em vista as metas
estabelecidas.
Tipo de
Indicador

De processo

De resultado

Meta

Indicador

Método de
avaliação

Realizar ações mensais de
conscientização sobre os temas
propostos

Número de atividades
realizadas a cada ano

Registros fotográficos;
Relatórios técnicos; e
Listas de presença.

Promover, no mínimo, 3
caminhadas transversais ao ano

Número de atividades
realizadas a cada ano

Registros fotográficos;
Relatórios técnicos; e
Listas de presença.

Promover, no mínimo 3
intervenções lúdicas ao ano

Número de atividades
realizadas a cada ano

Registros fotográficos;e
Relatórios técnicos.

Promover, no mínimo, 3 oficinas e
palestras desenvolvidas com
participação dos profissionais da
saúde, ao ano

Número de atividades
realizadas a cada ano

Registros fotográficos e
Relatórios técnicos;
Listas de presença.

Aumentar, em no mínimo 40%, o
nível de conhecimento adquirido
pela população sobre a temática
saúde e meio ambiente.

Percentual de
conscientização e
engajamento adquirido pela
população

Visitas técnicas e
Entrevistas

Percentual de
Registros fotográficos e
conscientização e
Entrevistas
engajamento adquirido pela
população
Promover a melhoria de, ao menos,
Percentual de
Relatórios técnicos e
conscientização e
20% , das condições dos bota-fora
engajamento adquirido pela Registros fotográficos
irregulares de resíduos da
população.
comunidade.
Promover a realização de ações
Número de ações realizadas Registros fotográficos e
relacionadas à temática saúde e
de forma autônoma pela
Entrevistas
meio ambiente de forma
comunidade fora do contexto
espontânea pela comunidade, em
do PEA
especial nos PSF da comunidade.
Aumentar, em no mínimo 40%, o
nível de conscientização e
engajamento da população.

De impacto

Tabela 8.2 - Indicadores propostos para o Projeto Saúde e Meio Ambiente.

Monitoramento e Avaliação
O monitoramento e a avaliação do projeto serão realizados por meio de coleta de
assinaturas em listas de presença, registros fotográficos e declarações informais dos
participantes das atividades. A partir destas informações, será averiguada a necessidade de
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alterações ou reformulações no projeto, que, caso se façam necessárias, serão previamente
informadas ao órgão ambiental.
8.1.3 Projeto Educação Ambiental e Agricultura Urbana
Introdução
Neste projeto, o foco é contribuir para a conscientização da comunidade quanto a
importância de uma alimentação saudável e fomentar a geração de renda local por meio da
agricultura urbana. Promovendo uma educação ambiental que possa ser perpetuada e fomente
a geração de renda para além do escopo do projeto.
As ações de educação ambiental serão realizadas em espaços públicos, aberto a toda
sociedade, como a sede da associação de moradores e escola.
Este Projeto abrangerá ações que levarão informação à comunidade a respeito das
atividades da empresa Bassari Mineração na região, não somente no que diz respeito à
Educação Ambiental, mas também à atuação da empresa como um todo, de forma a fazer com
que o público conheça as atividades da empresa, entenda seus benefícios e se sinta mais
próximo do empreendimento.
Objetivo geral
Contribuir para a conscientização da comunidade quanto a importância de uma
alimentação saudável e fomentar a geração de renda local por meio da agricultura urbana.
Objetivos Específicos
 Apresentar, por meio de dinâmicas e oficinas participativas, formas de desenvolvimento
e aplicação da agricultura urbana na comunidade, associando a temática da alimentação
saudável, englobando temáticas como: Agroecologia; Permacultura; Sustentabilidade
Ambiental; Horta Comunitária; Produção Orgânica x Produção Convencional;
Compostagem; Telhados verdes; Produção de alimentos e alimentação saudável;
 Abordar, por meio de cursos de curta duração, teóricos e práticos, as temáticas de geração
de renda e o engajamento social;
 Realizar trocas de saberes entre agricultores familiares, comunidade e comunidade
escolar;
 Promover visitas técnicas em hortas urbanas e comunitárias;
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 Desenvolver hortas comunitárias e escolares;
 Construir um banco de sementes;
 Realizar feiras ligadas à alimentação saudável e a agricultura urbana.
Justificativa
O projeto se faz necessário na medida em que os moradores, durante o DSP,
manifestaram o desejo por ações que promovam a troca de conhecimentos ligados à
alimentação saudável a agricultura urbana na comunidade. Desta forma, o projeto visa uma
melhor qualidade de vida e o fomento à geração de renda por meio de alternativas sustentáveis
e ligadas à questão ambiental.
Público Alvo
O público alvo das ações deste projeto será a comunidade da AID inserida nos bairros
Cidade Nova, Nacional, São José, Progresso, Garcia e Dois Irmãos no município de Barão de
Cocais, Minas Gerais.
Metodologia
O projeto ocorrerá seguindo as etapas abaixo:
Etapa 1: a comunidade será convidada a participar de dinâmicas, oficinas
participativas, e cursos teórico-práticos que terão como objetivo introduzir a temática da
agricultura urbana ligada à alimentação saudável e a geração de renda. A realização das
atividades será dividida em dois momentos: um teórico, onde os participantes assistirão a
palestras sobre uma temática especifica; e um momento prático, onde serão realizadas
atividades e dinâmicas em grupo relacionadas a cada tema.
Para isso serão realizadas reuniões mensais com duração de 2 horas cada. Os espaços
para realização das atividades serão decididos em conjunto com a comunidade. Ao longo dessa
etapa serão abordadas as seguintes temáticas:
 O Ambiente em que vivemos.
 Sistema Produtivo Convencional – uso de agrotóxicos, transgênicos.
 Métodos alternativos de produção – fixação e controle biológico, adubação orgânica,
compostagem/vermi-compostagem.
 Conceitos e abordagens da Agroecologia, Permacultura e de Sustentabilidade Ambiental.
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 Políticas Públicas de valorização da produção local e da agricultura familiar tradicional
(Ex.: PAA – Programa de Aquisição de Alimentos).
 Técnicas e eixos temáticos de produção orgânica em Hortas Comunitárias (escolha de
locais para implantação da horta; Seleção de espécies; Dimensionamento; Semeio direto
e Sementeiras; Produção de mudas; Tratos culturais; sistemas de irrigação; e Controle de
pragas e doenças – Plano de Contingência).
 Bases agroecológicas para agricultura familiar.
 Organização e desenvolvimento comunitário.
 Mobilização social.
 Formação de novas lideranças.
 Empreendedorismo social.
 Fortalecimento da economia local.
Etapa 2: o objetivo será conscientizar a comunidade quanto a importância da agricultura
urbana na alimentação saudável e promoção da melhoria da qualidade de vida e geração de
renda. Objetiva-se, também, a geração de renda e desenvolvimento de autonomia por parte da
comunidade, conjugada as temáticas do projeto. Para isto, serão realizadas trocas de saberes
entre agricultores familiares e comunidade envolvida nas ações e a realização de visitas técnicas
em hortas urbanas e comunitárias. As trocas e visitas ocorrerão em dias e horários combinados
com os participantes.
As visitas acontecerão em hortas comunitárias onde ocorre a geração de renda por meio
da agricultura urbana. Durante as visitas os participantes aprenderão e vivenciarão, de forma
prática, como ocorre a gestão e funcionamento de hortas urbanas e comunitárias, poderão tirar
dúvidas e trocar experiências. O intuito dessa atividade é promover a troca de saberes e
possibilitar a ampliação do conhecimento a respeito da geração de renda por meio da agricultura
urbana, bem como autonomia financeira. Os locais a serem visitados, bem como cronograma
de visitas serão acordados juntos aos participantes durante a execução do programa.
Etapa 3: serão executadas as seguintes ações práticas:
Desenvolvimento de banco de sementes comunitário: um banco de sementes tem a
função de armazenar sementes, de modo a evitar que certas culturas desapareçam, bem como
possibilitar o acesso da comunidade a sementes de qualidade e de forma democrática e
comunitária. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa, 2020), define o banco
de sementes como uma representatividade a diversidade de espécies de plantas.
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O banco de sementes será construído pela comunidade ao longo do projeto e servirá
como uma alternativa para o acesso as sementes que irão manter as hortas comunitárias e
individuais. Ele deverá ser desenvolvido com o auxílio de equipe técnica especializada e
mantido pela comunidade. A equipe técnica terá a função de informar a comunidade dos
procedimentos necessários para a construção e manutenção do banco de sementes.
Como ação integrada ao banco de sementes ocorrerão, pontualmente, ações de blitz de
doação de sementes. Essas ações serão realizadas em datas comemorativas, como o dia mundial
do meio ambiente.
Além do banco de sementes, nessa terceira etapa haverá o desenvolvimento de hortas
comunitárias e escolares: a primeira etapa do desenvolvimento de hortas comunitárias e
escolares ocorrerá por meio da definição do espaço de construção da horta. Essa definição será
avaliada, junto à comunidade, pensando na possibilidade de utilização de algum espaço
disponível para a implantação da horta, que poderá ser nas escolas da comunidade ou associação
de moradores, locais idealizados durante o DSP, ou outro espaço público. Esta etapa será
realizada através de uma reunião com a comunidade, na qual será feita uma recapitulação do
projeto, e também será feita a seleção do espaço de implantação da horta.
Embora os participantes do DSP tenham sugerido tais locais para a realização do
projeto, no momento de sua execução os espaços serão reavaliados, uma vez que poderá não
haver mais a sua disponibilidade, por quaisquer motivos, e também considerando o fato de que
devem ser espaços públicos, abertos a todos, de forma a possibilitar o pleno acesso e
participação da população.
A definição do que será cultivado e aquisição de mudas e sementes serão aspectos
levantados, junto à comunidade. A partir disso, serão adquiridas as sementes e mudas para
plantio, complementando a ação anterior relacionada ao banco de sementes. As sementes
poderão ser obtidas através de compra ou até mesmo por doação dos próprios moradores que já
possuírem hortas particulares, o que contribui para o sentimento de pertencimento à
comunidade e para o conceito principal de uma horta comunitária, que é a participação dos
próprios moradores ao longo do processo.
Posteriormente a aquisição das sementes será realizado mutirão de plantio para a
construção da horta. No primeiro momento, será feita a preparação do solo, com a preparação
dos canteiros para plantio. No segundo momento, o plantio propriamente dito será realizado,
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bem como a adubação e a irrigação. A comunidade participará ativamente de todo o processo,
sob orientação e coordenação da equipe técnica responsável pela execução do projeto. Esta
atividade terá carga horária prevista de 3 horas de duração.
Nesta fase também está prevista a realização de feiras ligadas à alimentação saudável e
a agricultura urbana. As feiras-livres tem o objetivo de gerar trocas de produtos e
conhecimentos, mas principalmente valorizar a economia local e gerar renda para a comunidade.
As feiras livres ligadas à alimentação saudável e a agricultura urbana deverão ocorrer
em momentos acordados com a comunidade, distribuindo funções e responsabilidades para sua
elaboração. Deverá ser escolhido dia, horário e local de amplo acesso, para a realização da feira,
bem como processo de divulgação para que uma grande quantidade de moradores se inscreva
para participar, tanto como vendedor bem como haja compradores, e de fato gere renda. Os
produtos vendidos na feira deverão estar ligados, preferencialmente, a agricultura urbana e
agricultura familiar, bem como produtos locais. A feira terá duração de quatro horas e seu
planejamento e realização será desenvolvido em conjunto com a comunidade, ao longo das
ações do PEA.
As ações ocorrerão ao longo do tempo de duração do Programa de Educação Ambiental,
podendo ser perpetuadas pela comunidade. Seu planejamento e execução serão traçados ao
longo dos encontros e levarão em conta os espaços disponíveis na comunidade e a
disponibilidade dos participantes.
Ressalta-se que para a realização das etapas supracitadas, haverá prévia mobilização e
envolvimento do público para participação. Essa mobilização ocorrerá por meio de contato com
os stakeholders participantes do DSP, bem como por convites prévios e chamamentos na
comunidade, por intermédio de cartazes e folders informativos, que serão afixados em locais
públicos e de ampla circulação de pessoas. Também serão realizados convites porta-a-porta,
nas instituições representativas da comunidade, como escolas, associações de moradores e
instituições públicas, como Posto de Saúde da Família. Haverá, ainda, envio de convites online,
por meio de aplicativos de mensagens e e-mails.
Caso ainda estejam vigentes as recomendações de distanciamento social e de não
realização de eventos com aglomeração de pessoas, devido à pandemia do novo corona vírus,
serão priorizadas as técnicas remotas de mobilização, como o envio de convites online e
contatos telefônicos com os stakeholders, a fim de garantir a saúde e a segurança de todas as
partes envolvidas.
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Com o cronograma definido, incluindo datas, horários e locais, previamente a cada
atividade será elaborado um planejamento, contendo a metodologia a ser utilizada, o tempo de
duração previsto, a equipe técnica responsável pela execução, os materiais necessários (se
aplicável) e os resultados esperados. Este planejamento será submetido à aprovação do
empreendedor antes da execução da atividade.
Após a realização de cada atividade, será elaborado um breve relatório de
acompanhamento interno para possibilitar o controle interno do empreendedor e da equipe de
educadores ambientais sobre cada atividade, facilitando a posterior elaboração do Formulário
de Acompanhamento Semestral e do Relatório Anual do PEA, conforme solicitado pela DN
COPAM 214/2017. Estes relatórios conterão todo o desenvolvimento da atividade, bem como
registros fotográficos, listas de presença e os resultados atingidos.
Metas


Promover a participação de, ao menos, 12 moradores da comunidade local em cada
atividade;



Realizar, no mínimo, 3 atividades anuais de monitoramento da horta (s) comunitária (s)
e do banco de sementes a cada ano de execução do projeto;



Promover, no mínimo, 2 atividades anuais ligadas à troca de saberes entre agricultores
familiares e comunidade e as visitas técnicas;



Promover, no mínimo, uma vez ao ano feiras ligadas à alimentação saudável e a
agricultura urbana;



Promover o conhecimento da comunidade sobre a agricultura urbana e a alimentação
saudável;



Promover a integração dos moradores e melhoria do convívio social;



Promover a realização de ações de manutenção da Horta fora do contexto do PEA.
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Indicadores
Tipo de
Indicador

De processo

De resultado

Meta

Indicador

Método de
avaliação

Realizar, no mínimo, 3 atividades
anuais de monitoramento da horta
(s) comunitária (s) e do banco de
sementes a cada ano de execução
do projeto

Número de atividades
realizadas a cada ano

Registros fotográficos;
e Relatórios técnicos.

Promover, no mínimo, 2 atividades
anuais ligadas à troca de saberes
entre agricultores familiares e
comunidade e as visitas técnicas.

Número de atividades
realizadas a cada ano

Registros fotográficos e
Relatórios técnicos.

Promover, no mínimo, uma vez ao
ano, feiras ligadas à alimentação
saudável e a agricultura urbana.

Número de atividades
realizadas a cada ano

Registros fotográficos e
Relatórios técnicos.

Percentual de
Aumentar a realização de ações de
conscientização e
manutenção da hortas da
engajamento adquirido pela
comunidade
população
Promover o conhecimento da
comunidade sobre a agricultura
urbana e a alimentação saudável.

Nível de participação e de
conhecimento averiguado
durante a realização das
atividades.

Promover a integração dos
moradores e melhoria do convívio
social.

Nível de conscientização e
engajamento adquirido pela
população.

De impacto

Visitas técnicas e
Entrevistas

Relatórios técnicos e
Registros fotográficos
Registros fotográficos e
Entrevistas

Tabela 8.3 - Indicadores propostos para o Projeto Educação Ambiental e Agricultura Urbana.

Monitoramento e Avaliação
O monitoramento e a avaliação do projeto serão realizados por meio de coleta de
assinaturas em listas de presença, registros fotográficos e declarações informais dos
participantes das atividades. A partir destas informações, será averiguada a necessidade de
alterações ou reformulações no projeto, que, caso se façam necessárias, serão previamente
informadas ao órgão ambiental.
8.2

Síntese dos Projetos
O quadro seguinte apresenta um resumo de cada projeto, com uma síntese da

metodologia, objetivos, carga horária previstas para as atividades, metas e métodos de
realização e avaliação das atividades propostas.
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Quadro Síntese dos Projetos – Público Externo
Projetos

Plantio de Mudas em
Locais Públicos

Método

Objetivo

Abordagens práticas

Realizar mutirões de plantio de
mudas em logradouros públicos da
comunidade

Abordagens teóricas e
práticas

Realizar palestras de
conscientização sobre arborização
urbana

Abordagens tóricas e
práticas

Realizar caminhadas ecológicas e
ações de sensibilização para a
importância da arborização urbana

Abordagens tóricas e
práticas

Saúde e Meio
Ambiente

Abordagens práticas

Abordagens tóricas e
práticas

Abordagens tóricas e
práticas

Abordagens tóricas e
práticas

Abordagens práticas
Educação Ambiental
e Agricultura Urbana
Abordagens práticas

Abordagens práticas

Abordagens práticas

Carga Horária

Metas

Realizar o plantio de, no
mínimo, 100 mudas de espécies
arbóreas a cada ano de
execução do projeto
Promover o conhecimento e a
Ações de 2 horas,
mudança de hábitos com
cada.
relação ao meio ambiente
urbano
Promover o conhecimento e a
mudança de hábitos com
Caminhadas de 60
relação ao meio ambiente
minutos, cada.
urbano
Multirões de 3
horas.

Métodos de
Realização /
Avaliação
Registros
fotográficos e
Relatórios técnicos
Registros
fotográficos; Listas
de presença; e
Relatórios técnicos
Registros
fotográficos; Listas
de presença; e
Relatórios técnicos

Abordar, por meio de inâmicas e
Registros
oficinas participativas, o impacto
fotográficos;
Realizar palestras mensais de
ambiental relacionado à geração de Ações de 2 horas,
conscientização sobre os temas Relatórios técnicos;
cada.
poeira e medidas de mitigação
e Listas de
propostos
utilizadas para contê-lo ou minimizápresença.
lo
Promover intervenções nos
espaços da comunidade como PSF
Registros
3 intervenções
Promover, no mínimo 3
e escolas, disseminando
fotográficos e
lúdicas ao ano
intervenções lúdicas ao ano
conhecimentos relacionados a maior
Relatórios técnicos.
conscientização dos moradores
quanto à saúde ambiental.
Registros
fotográficos;
Realizar palestras mensais de
Realizar ações ligadas ao consumo Ações de 2 horas,
conscientização sobre os temas Relatórios técnicos;
e descarte consciente de resíduos
cada.
e Listas de
propostos
presença.
Registros
Promover dinâmicas e oficinas
fotográficos;
Realizar palestras mensais de
Ações de 2 horas,
participativas, formas de
conscientização sobre os temas Relatórios técnicos;
cada.
desenvolvimento e aplicação da
e Listas de
propostos
agricultura urbana na comunidade.
presença.
Abordar, por meio de cursos de
curta duração, teóricos e práticos,
as temáticas de geração de renda e
o engajamento social

Ações de 3 horas,
cada.

Promover cursos de curta
Registros
duração, teóricos e práticos, as
fotográficos;
temáticas de geração de renda Relatórios técnicos;
e o engajamento social
e Listas de presença

Promover, no mínimo, 2
atividades anuais ligadas à
·
Realizar de trocas de saberes
Ações de 3 horas,
troca de saberes entre
entre agricultores familiares,
cada.
agricultores familiares e
comunidade e comunidade escolar.
comunidade e as visitas
técnicas.
Promover o conhecimento da
Promover visitas técnicas em hortas Ações de 3 horas, comunidade sobre a agricultura
urbana e a alimentação
urbanas e comunitárias
cada.
saudável.
Realizar, no mínimo, 3
atividades anuais de
Desenvolver hortas comunitárias e
monitoramento da horta (s)
escolares; e Construir um banco deAções de 2 horas, cada.
comunitária (s) e do banco de
sementes
sementes a cada ano de
execução do projeto
Promover, no mínimo, uma vez
Realizar feiras ligadas à
Ações com duração
ao ano, feiras ligadas à
alimentação saudável e a agricultura
alimentação saudável e a
de 4 horas, cada.
urbana
agricultura urbana

Registros
fotográficos e
Relatórios técnicos

Registros
fotográficos e
Relatórios técnicos

Registros
fotográficos e
Relatórios técnicos

Registros
fotográficos e
Relatórios técnicos

Tabela 8.4 - Síntese dos projetos do PEA.
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8.2.1 Metas
As metas têm por objetivo expressar os objetivos propostos, de acordo com definição
da DN COPAM nº 214/2017. Desta forma, foram estabelecidas as metas para cada um dos
projetos propostos para este PEA, dentro da descrição de cada um destes.
8.2.2 Indicadores
Os indicadores são definidos pela Deliberação Normativa COPAM nº 214/2017 como
ferramentas qualitativas e/ou quantitativas que avaliam o progresso das atividades realizadas
dentro do PEA, devendo estar diretamente associados aos objetivos e metas propostos. Sendo
assim, subsidiam todo o processo de avaliação e monitoramento, que, como citado
anteriormente, depende das informações geradas pelos indicadores. De forma mais geral,
também podem ser definidos como sinalizadores de aspectos de uma determinada realidade
estudada, cujas variações constatam mudanças nesta realidade (BRASIL, 2007).
Um exemplo interessante de indicador foi o utilizado nas minas de carvão na Inglaterra:
os mineradores desciam nas minas subterrâneas com um canário engaiolado e, se o canário não
sobrevivesse, era um indicador de concentração de gases prejudiciais, em níveis incompatíveis
à segurança dos mineradores (RIBEIRO, 2005). Para serem válidos, os indicadores devem
apresentar algumas características essenciais, como facilidade de obtenção, viabilidade
econômica, objetividade e sensibilidade.
Vitorassi (2014) ressalta a importância da construção do PEA de forma participativa
com os stakeholders e shareholders para que sejam obtidos indicadores válidos:
Para termos indicadores de EA de um determinado programa, a proposta é que o mesmo seja construído
de forma participativa com seus atores, considerando sua complexidade e a realidade em que está inserido,
levando-se em conta os objetivos almejados.

Normalmente, os indicadores estão associados a variáveis de estudo, que são os aspectos
do projeto analisados no processo de avaliação e monitoramento, conforme será apresentado no
tópico a seguir.
Os indicadores definidos para cada projeto estão na descrição de cada um destes.
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8.2.3 Avaliação e Monitoramento
A avaliação e monitoramento representam uma das etapas integrantes do projeto
executivo dos Programas de Educação Ambiental (PEAs), conforme consta no Termo de
Referência anexo à Deliberação Normativa COPAM nº 214, de 26 de abril de 2017. É um
processo definido por esta última como um acompanhamento e análise crítica das informações
geradas pelos indicadores, com o objetivo de fundamentar a continuidade ou possíveis
reformulações do projeto. Apesar de sua complexidade e da utilização ainda bastante
embrionária, vem sendo reconhecidos como ferramentas de suma importância para que projetos
sejam bem sucedidos, especialmente projetos de Educação Ambiental. Esse procedimento já é
inclusive exigido por algumas instituições financiadoras para a liberação de recursos.
Andrade e Loureiro (2001), citados por Ximenes (2012), diferenciam a avaliação do
monitoramento, sendo a primeira “um processo regular de verificação do andamento do
projeto”, enquanto o monitoramento trata-se de um “processo contínuo de acompanhamento do
projeto”. Em outras palavras, a avaliação ocorre de forma esporádica, em intervalos definidos,
e o monitoramento ocorre de forma ininterrupta. As atividades de ambos os processos devem
se integrar de modo a se tornarem parte de um único procedimento.
É necessário monitorar, de forma sistemática, o desenvolvimento das ações do PEA, o
que permitirá fazer ajustes para o aprimoramento do trabalho, se necessário. Para que isto seja
possível, as palestras, seminários e reuniões serão sempre avaliados pelos participantes, em
formulários próprios, que depois de tabulados terão seus dados inseridos em relatórios mensais.
O monitoramento do envolvimento dos públicos interno e externo deverá ser realizado
conforme os indicadores já estabelecidos anteriormente.
A Deliberação Normativa COPAM nº 214/2017 determina que os empreendedores
apresentem ao órgão ambiental um Formulário de Acompanhamento Semestral para cada
atividade realizada dentro do PEA durante a vigência das licenças do empreendimento,
conforme modelo que consta no Termo de Referência anexo à esta Deliberação.
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8.2.4 Cronograma
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
BASSARI MINERAÇÃO
Ano 1
ATIVIDADES/MESES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Plantio de Mudas em Locais Públicos

Palestras
mensais
comunidade

com

a

x
x

Caminhadas ecológicas bimestrais
BAIRROS DA
AID

x

x
x

x
x

1
0

x
x

1
1

1
2

x
x

x

x

Mutirão e plantio de mudas
Monitoramento da recuperação e
desenvolvimento do local
Definição dos espaços de
arborização
Definição das espécies e aquisição
de mudas e sementes

x

x

x

x
x
Saúde e Meio Ambiente

BAIRROS DA AID

Intervenções nos espaços da
comunidade
Realização de atividades mensais
com a comunidade

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Educação Ambiental e Agricultura Urbana
Trocas de saberes e visita técnica.
x
x
BAIRROS DA AID

x

Atividades mensais

x

x

x

x
x

Feiras ligadas à alimentação
saudável e a agricultura urbana
MONITORAME
NTO

x

Reuniões semestrais de análise do
trabalho desenvolvido
Reunião final para análise dos
resultados do projeto no ano

x

Elaboração de relatórios mensais de
acompanhamento interno
Elaboração de relatório sobre
trabalho de EA nas escolas.
RELATÓRIOS
Elaboração
de
formulários
semestrais para a SUPRAM CM
Elaboração de relatório anual para a
SUPRAM CM
Ano 2
ATIVIDADES/MESES
0
1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

0
7

0
8

0
9

1
0

1
1

1
2

Plantio de Mudas em Locais Públicos

Palestras
mensais
comunidade

com

a

x
x

Caminhadas ecológicas bimestrais
BAIRROS DA
AID

x

x
x

x
x

x

x

x

Mutirão e plantio de mudas
Monitoramento das espécies
plantadas
Definição dos espaços de
arborização

x

x

x

x

x

x
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Definição das espécies e aquisição
de mudas e sementes

x
Saúde e Meio Ambiente

BAIRROS DA
AID

Intervenções nos espaços da
comunidade
Realização de atividades mensais
com a comunidade

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Educação Ambiental e Agricultura Urbana
x
x
Trocas de saberes e visitas técnicas
BAIRROS DA
AID

MONITORAME
NTO

x

Palestras, hortas comunitárias e
escolares, banco de sementes)
Feiras ligadas à alimentação
saudável e a agricultura urbana

x

x

x
x
x

Reuniões semestrais de análise do
trabalho desenvolvido
Reunião final para análise dos
resultados do projeto no ano

x

Elaboração de relatórios mensais de
acompanhamento interno
Elaboração de relatório sobre
trabalho de EA nas escolas.
RELATÓRIOS
Elaboração
de
formulários
semestrais para a SUPRAM CM
Elaboração de relatório anual para a
SUPRAM CM
Ano 3
ATIVIDADES/MESES
0
1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

0
7

0
8

0
9

1
0

1
1

1
2

x

x

Plantio de Mudas em Locais Públicos

Palestras
mensais
comunidade

BAIRROS DA
AID

com

a

x

x

Caminhadas ecológicas bimestrais

x

Mutirão e plantio de mudas

x

Monitoramento das espécies
plantadas.
Definição dos espaços de
arborização
Definição das espécies e aquisição
de mudas e sementes

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
Saúde e Meio Ambiente

BAIRROS DA
AID

Intervenções nos espaços da
comunidade
Realização de atividades mensais
com a comunidade

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Educação Ambiental e Agricultura Urbana
Trocas de saberes e visitas técnicas
x
x
BAIRROS DA
AID

MONITORAME
NTO

Palestras, hortas comunitárias e
escolares, banco de sementes)
Feiras ligadas à alimentação
saudável e a agricultura urbana
Reuniões semestrais de análise do
trabalho desenvolvido

x

x

x

x

x

x
x
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x

Reunião final para análise dos
resultados do projeto no ano

RELATÓRIOS

Elaboração de relatórios mensais de
acompanhamento interno
Elaboração de relatório sobre
trabalho de EA nas escolas.
Elaboração
de
formulários
semestrais para a SUPRAM CM
Elaboração de relatório anual para a
SUPRAM CM

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

Tabela 8.5 - Cronograma de ações do PEA.
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9

EQUIPE TÉCNICA
Nome

Inês de Oliveira Noronha

Formação Acadêmica
PhD em Antropologia; Doutora em
Educação; Mestre em Gestão e Auditoria
Ambiental; Mestre em Administração; Pósgraduada em Engenharia Ambiental
Integrada; Pós-graduada em Educação
Ambiental; Pós-graduada MBA Gestão de
Negócios e Competências; Pedagoga;
Arqueóloga.

Função na equipe

Coordenação Geral

Coordenação e
Mapeamento de
multiplicadores em campo
e realização das atividades
do DSP
Realização das atividades
do DSP e elaboração do
PEA.

Maria Fernanda Alves

Pós-graduada em Análise Ambiental;
Gestora Ambiental; Tecnóloga em Meio
Ambiente e Saneamento; Técnica em Meio
Ambiente.

Arthur Ribas de Souza Sales

Engenheiro Ambiental; Técnico em Meio
Ambiente.

Laudiene Soares de Sousa

Graduada
em
Relações
Públicas;
Especialista em Educação Ambiental;
Especialista MBA em Gestão e Política
Ambiental.

Mapeamento de
multiplicadores em campo

Cientista Socioambiental; Mestre
Sociedade, Ambiente e Território.

Realização das atividades
do DSP e elaboração do
PEA.

Keyty de Andrade Silva

em

Tabela 9.1- Equipe Técnica responsável pela elaboração e execução do PEA.
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1

INTRODUÇÃO
O Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSP) é um instrumento que serve como

subsídio para a compreensão de determinada realidade social, com vistas à elaboração e
aplicação de ações educativas que contribuam para evitar e minimizar os impactos ambientais
negativos e processos de degradação ambiental resultantes de ações antrópicas, e para
maximizar os efeitos positivos de determinadas atividades humanas.
O DSP tem como objetivo central, conforme aponta o Instituto do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos do Distrito Federal (Ibram, 2016), coletar e analisar dados primários com os
grupos sociais, que se encontram localizados na área de influência de determinado
empreendimento durante a realização do licenciamento ambiental. Para tanto, considera-se as
especificidades locais e os possíveis impactos ambientais gerados pelo empreendimento
passível de licenciamento.
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), a Política Nacional de Meio
Ambiente, prevista na Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (BRASIL, 1981), e a
Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) nº 237, de 19 de dezembro de
1997 (BRASIL, 1997), definem o licenciamento ambiental como o procedimento
administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação,
ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais,
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma,
possam causar degradação ambiental.
No caso do DSP e de sua articulação com o licenciamento ambiental, suas premissas
encontram-se ancoradas, em nível federal, na Instrução Normativa (IN) do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) nº 02, de 27 de março de 2012,
a qual estabelece as bases técnicas para Programas de Educação Ambiental (PEA) apresentados
como medidas mitigadoras ou compensatórias, em cumprimento às condicionantes das licenças
ambientais emitidas pelo Ibama. Esse dispositivo legal sinaliza que o DSP deverá fundamentarse em metodologias participativas – recursos técnico-pedagógicos que objetivam a promoção
do protagonismo dos diferentes grupos sociais da área de influência da atividade ou
empreendimento, na construção e implementação do PEA (IBAMA, 2012).
No âmbito da legislação estadual de Minas Gerais, salientam-se os preceitos dispostos
na Deliberação Normativa (DN) do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) nº 214,
de 26 de abril de 2017 (MINAS GERAIS, 2017), que estabelece as diretrizes para a elaboração
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e a execução dos PEAs no âmbito dos processos de licenciamento ambiental no estado de Minas
Gerais.
Segundo a DN 214, o PEA deve ser entendido como um conjunto de Projetos de
Educação Ambiental que se articulam a partir de um mesmo referencial teórico-metodológico.
Esses projetos devem levar em consideração o fato de a educação ambiental ser, conforme
mencionado na referida DN, um processo de ensino-aprendizagem permanente e de abordagem
sistêmica, que reconhece as inter-relações existentes entre os âmbitos naturais, culturais,
históricos, sociais, econômicos e políticos, com o intuito de permitir que os grupos sociais
envolvidos com o empreendimento adquiram conhecimentos, habilidades e atitudes para o
empoderamento e pleno exercício da cidadania.
Dessa maneira, os Projetos de Educação Ambiental devem contemplar ações e
processos que propiciem às populações afetadas e aos trabalhadores envolvidos com o
empreendimento condições necessárias para que possam compreender como evitar, controlar
ou mitigar os impactos socioambientais, conhecer as medidas de controle ambiental do
empreendimento, bem como fortalecer as potencialidades locais, para uma concepção integrada
do patrimônio ambiental.
O DSP, por sua vez, é conceituado como instrumento fundamental para orientar a
elaboração do referido PEA, como transcrito, a seguir, do Art. 2º, inciso IV, da DN 2014.
Art. 2º, inciso IV - Diagnóstico Socioambiental Participativo: instrumento de
articulação e empoderamento que visa a mobilizar, compartilhar responsabilidades e
motivar os grupos sociais impactados pelo empreendimento, a fim de se construir uma
visão coletiva da realidade local, identificar as potencialidades, os problemas locais e
as recomendações para sua superação, considerando os impactos socioambientais do
empreendimento. Desse processo, resulta uma base de dados que norteará e subsidiará
a construção e implementação do PEA (MINAS GERAIS, 2017).

Ainda de acordo a referida DN, o DSP “deverá se basear em técnicas participativas com
vistas ao envolvimento dos diferentes grupos sociais da Área de Influência Direta (AID) do
empreendimento e seus resultados deverão ser apresentados juntamente com o PEA” (MINAS
GERAIS, 2017, Art. 6º, § 2º). O Diagnóstico Socioambiental Participativo configura-se, ainda,
como um movimento que estimula a legitimidade, a democracia e a inclusão e participação
multilateral da sociedade nas questões socioambientais.
Considerando os pressupostos teóricos norteadores, as orientações jurídico-legais
apresentadas anteriormente e o contexto local do empreendimento objeto de licenciamento
ambiental, este relatório tem como objetivo central descrever e analisar as etapas de
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desenvolvimento e os resultados obtidos durante a realização do DSP com os diferentes grupos
sociais pertencentes à área de influência direta do empreendimento Mina da Conquista,
localizado no município de Barão de Cocais, no estado de Minas Gerais (MG).
Esse documento encontra-se estruturado em nove seções, iniciando por essa seção
introdutória. Na segunda seção apresenta-se uma breve caracterização do empreendimento. Na
terceira é apresentada uma caracterização dos bairros da AID do empreendimento. Na quarta
apresenta-se a metodologia usada para realização do DSP, bem como o planejamento e a
execução das atividades. Na quinta são apresentados a execução das atividades a análise e a
discussão dos resultados obtidos nas atividades, e na sexta são feitas as considerações finais do
DSP como um todo. Na seção sete apresenta-se a devolutiva, e as demais seções apresentam as
considerações finais, a equipe técnica responsável pelas atividades, as referências teóricas e
documentais e, por fim, são apresentados os anexos.
1.1

Objetivo Geral
Realizar atividades de Diagnóstico Socioambiental Participativo com grupos sociais

inseridos na área de influência direta do empreendimento Mina da Conquista, com vistas à
elaboração de um Programa de Educação Ambiental a ser executado com a comunidade
residente na referida área de influência.
1.1.1

Objetivos Específicos
Para o cumprimento do objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos

específicos:
a) identificar e mobilizar os moradores pertencentes à área de influência direta do
empreendimento, com base em estudos ambientais previamente elaborados;
b) caracterizar a área de influência direta do empreendimento objeto de licenciamento;
c) descrever e interpretar os resultados das atividades realizadas em campo, por meio
da apresentação de textos analíticos, figuras e tabelas.
d) elaborar relatório a respeito das atividades desenvolvidas durante a execução do
DSP.
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2

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
O empreendimento Mina da Conquista é de responsabilidade da empresa Bassari

Mineração Ltda., com localização no município de Barão de Cocais, Minas Gerais. Trata-se um
empreendimento minerário que terá sua fase de operação por um período de, aproximadamente,
10 anos. A área destinada ao empreendimento tem aproximadamente 33 hectares, será dedicada
à extração de minério de ferro e está inserida na poligonal de direito minerário da Agência
Nacional de Mineração – ANM de nº 831.961/2017, com autorização de pesquisa já concedida.
A operação ocorrerá por meio de extração de minério a seco, em que o processo
minerário não contará com detonações, lavagem e beneficiamento do minério no local, deste
modo, também não haverá barragem de rejeito. Devido à essas características operacionais,
almeja-se a redução, dentre outros fatores, dos possíveis impactos socioambientais relacionados
a emissão de ruídos, geração de poeira ou fissuras nas residências próximas ao
empreendimento. Haverá, também, a implementação de cortina arbórea, objetivando a redução
dos impactos mencionados, bem como um melhor aspecto visual.
Alusivo aos impactos do meio socioeconômico, o empreendimento prevê, ainda,
programa de capacitação e priorização da mão de obra local, onde almeja-se que 80% da mão
de obra, direcionada as atividades da mina, seja proveniente dos bairros localizados na Área de
Influência Direta.
Estuda-se a elaboração de um canal de comunicação direta entre o empreendedor e a
comunidade local, reduzindo distâncias e facilitando a interlocução entre os públicos.
Quanto ao escoamento do minério, esse será realizado por meio de via de acesso a ser
implementada próxima à linha férrea existente na região, com o transporte sendo direcionado
para a BR-381, sem passar dentro dos bairros limítrofes ao empreendimento.
Referente ao encerramento da fase de operação do empreendimento, haverá um plano
de fechamento de mina, que prevê o direcionamento do terreno para a implementação de
loteamentos residenciais.
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3

DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA
Conforme delimitação estabelecida no diagnóstico do meio socioeconômico que

compõe o Estudo de Impacto Ambiental do empreendimento, foram traçadas as áreas de
influência do meio socioeconômico.
Para execução do presente DSP selecionou-se como público alvo das ações a AID,
conforme DN COPAM 214/2017, que define essa área como aquela que está sujeita aos
impactos diretos da implantação e operação da atividade ou empreendimento (MINAS
GERAIS, 2017). Neste diagnóstico, a área de influência direta compreende os bairros Cidade
Nova, Progresso, São José, Nacional, Garcia e Dois Irmãos, localizados no município de Barão
de Cocais.
As áreas de influência do empreendimento encontram-se ilustradas na Figura 3.1 a
seguir.

Figura 3.1 – Áreas de Influência do empreendimento Mina da Conquista, Mmunicípio de Barão de
Cocais, Minas Gerais.
Fonte: Bassari Mineração, 2020.
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4

METODOLOGIA
O método central e as técnicas participativas utilizadas para a efetivação dos objetivos

traçados para este DSP foram: Grupo Focal com os moradores da área de influência direta.
Durante o Grupo Focal foram utilizadas a técnica do Brainstorming e a ferramenta 5W2H
(adaptada).
Destaca-se que, devido à situação vivenciada pela sociedade no ano de 2020, ocasionada
pela pandemia do Novo Coronavírus, as autoridades locais e mundiais de saúde recomendam o
distanciamento social e a não realização de eventos e encontros presenciais com aglomeração
de pessoas, a fim de reduzir o contágio do vírus. Desta forma, as atividades deste DSP foram
realizadas de forma híbrida, ou seja, a fase inicial de reconhecimento, caracterização da área de
estudo e mapeamento dos stakeholders ocorreu de forma presencial, in loco, respeitando as
medidas de distanciamento recomendadas pelas autoridades.
O segundo momento, voltado à mobilização da comunidade para participação no DSP,
bem como a realização do DSP e Grupo Focal, ocorreu por meio de telefone, aplicativo de
mensagens e através de plataformas virtuais, utilizadas para a realização de reuniões.
Salienta-se, ainda, que mesmo de forma remota, foram mantidas as prerrogativas para a
realização de DSPs, tais como a utilização de, no mínimo, duas técnicas participativas,
adaptadas para o contexto, e a realização de reuniões devolutivas com o público envolvido.
O Grupo Focal consiste em uma técnica de pesquisa qualitativa, voltada para a produção
de informações em que pessoas são reunidas em grupo para discutirem a respeito de
determinada temática. Para sua realização, conta-se com a figura do moderador, que tem como
função apresentar as temáticas e questões, bem como estimular a diversidade de opiniões por
parte dos participantes (DAWSON, MANDERSON & TALLO, 1993 apud ALMEIDA &
FERREIRA, 2016). Ao longo da realização do Grupo Focal a observação e o registro das
interações grupais são utilizados “como um recurso para compreender o processo de construção
das percepções, atitudes e representações sociais de grupos humanos” (GONDIM 2003 apud
ALMEIDA & FERREIRA, 2016).
Destaca-se que, não há um padrão para o número ideal de participantes de um Grupo
Focal, uma vez que, trata-se de uma técnica utilizada em pesquisa qualitativa. Segundo Pizzol
(2004), citado por Trad (2009) “o tamanho ótimo para um Grupo Focal é aquele que permita a
participação efetiva dos participantes e a discussão adequada dos temas”.
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Alguns autores, por sua vez, afirmam que o número de participantes, por grupo, deve
estar entre seis e quinze pessoas (CHIESA; CIAMPONE, 1999; PEREIRA et al., 1999; SENA;
DUARTE, 1999 apud KIND, 2004). Outros autores são mais cautelosos quanto ao número
elevado de participantes por grupo, apontando, dentre outros problemas, a dificuldade em
garantir que todos tenham a oportunidade de falar sem que a discussão se torne excessivamente
diretiva (DEBUS, 1988; ROSO, 1997 apud KIND, 2004). Tais autores apontam para um
quantitativo de oito a dez participantes, por grupo, sendo ideal um número de cinco a sete
integrantes, em cada Grupo Focal. Debus (1988) ressalta que determinadas questões exigem
“mini-grupos” para que sejam abordadas em profundidade.
A técnica de brainstorming propõe que um grupo de pessoas se reúna e utilize seus
pensamentos e ideias para que possam chegar a um denominador comum, a fim de gerar ideias
inovadoras que levem um determinado projeto adiante. Nenhuma ideia deve ser descartada ou
julgada como errada ou absurda, todas devem estar na compilação ou anotação de todas as
ideias ocorridas no processo, para depois evoluir até a solução final.
Para uma sessão de brainstorming devem ser seguidas algumas regras básicas: são
proibidos debates e críticas às ideias apresentadas, pois causam inibições, quanto mais ideias
melhor; nenhuma ideia deve ser desprezada, ou seja, as pessoas têm liberdade total para falarem
sobre o que quiserem; para o bom andamento, deve-se reapresentar uma ideia modificada ou
combinação de ideias que já foram apresentadas; por fim, igualdade de oportunidade - todos
devem ter chance de expor suas ideias.
Neste diagnóstico, juntamente à técnica do brainstorming será utilizada a aplicação de
uma Matriz de Impactos Ambientais, subdividida em impactos ambientais, sociais e
econômicos, a fim de permitir uma análise sistêmica dos possíveis impactos vivenciados pelos
stakeholders, durante e após, as obras do empreendimento.
Por fim, utilizou-se da ferramenta 5W2H, que consiste em um checklist de ações a serem
desenvolvidas, e que são sugeridas pelos próprios participantes. Esta ferramenta pode ser
entendida como um mapeamento de ações, onde os participantes estabelecem: o que será feito,
quem será o responsável por cada atividade dentro da ação, em qual período de tempo a ação
será realizada, bem como em qual área e os motivos pelos quais esta ação deve ser executada
(PERIARD, 2009 apud BERNARDINI & COSTA, 2012).
A ferramenta 5W2H recebe esse nome devido às letras iniciais, em inglês, das diretrizes
utilizadas na sua realização:
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•

What? – O que será feito (etapas)

•

Why? – Por que será feito (justificativa)

•

Where? – Onde será feito (local)

•

When? – Quando será feito (tempo)

•

Who? – Por quem será feito (responsabilidade)

•

How? – Como será feito (metodologia)

•

How much? – Quanto custará (custo)
Para essa ferramenta realizou-se uma adaptação, transformando-a em um Plano de Ação

Participativo. O Plano de Ação carrega elementos da 5W2H, voltados para a construção, em
conjunto com a comunidade, de um plano executivo das ações de Educação Ambiental a serem
executadas nas localidades.
4.1

Planejamento
O planejamento das ações deste DSP incorporou as seguintes atividades:

•

Elaboração de cronograma inicial de trabalho;

•

Definição da equipe técnica responsável pelas atividades;

•

Análise do material disponibilizado pelo empreendedor;

•

Definição das técnicas e instrumentos de pesquisa;

•

Contatos com o empreendedor para validação das técnicas e instrumentos;

•

Mobilização e aproximação com os multiplicadores locais;

•

Realização das atividades diagnósticas;

•

Análise e sistematização dos dados referentes aos resultados obtidos;

•

Realização de devolutivas;

•

Nova análise de dados a partir dos resultados das devolutivas.
Para Dal-Farra e Lopes (2013), o emprego de métodos mistos nas pesquisas, conjugando

técnicas quantitativas e qualitativas, permite a ampliação do leque de resultados e sinaliza para
questões e respostas ainda não desveladas quando se utiliza somente um paradigma
metodológico. Frente à complexidade das técnicas de cariz qualitativo e das inúmeras
possibilidades de mensuração advindas dos métodos quantitativos, o campo de estudos em meio
ambiente vem cada vez mais se valendo dos métodos mistos.
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4.1.1

Alinhamento com o Empreendedor
Seguindo as etapas metodológicas descritas anteriormente, no planejamento das ações

deste DSP, realizou-se no dia 04 de agosto de 2020, uma reunião de alinhamento junto à
representantes do empreendedor. A reunião teve como objetivo alinhar e validar a metodologia
que seria utilizada as reuniões do DSP. Após a validação da metodologia previamente elaborada,
prosseguiu-se com as etapas do DSP.
Registros da reunião de alinhamento com representantes do empreendedor encontra-se
na Figura 4.1 a seguir.

Figura 4.1- Reunião de alinhamento com representantes do Empreendedor.

19

Diagnóstico Socioambiental Participativo
Bassari Mineração Ltda.

5

REALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL PARTICIPATIVO

COM O PÚBLICO EXTERNO
A DN 214 estabelece como público-alvo para as ações de Educação Ambiental (EA)
dos empreendimentos os trabalhadores próprios e terceirizados do empreendimento e as
localidades da AID do meio socioeconômico. No caso deste empreendimento, trata-se de um
licenciamento concomitante na modalidade LAC1, de forma que as licenças prévia, de
instalação e de operação serão concedidas simultaneamente (LP+LI+LO). Com base nesse
pressuposto, ainda não há trabalhadores atuando no empreendimento, uma vez que a fase de
implantação ainda não foi iniciada, de forma que não haverá público interno para este
diagnóstico.
Dessa forma, o público alvo para as ações de EA do empreendimento Mina da
Conquista, foi assim estabelecido:
•

Público interno: não há.

•

Público externo: comunidades dos bairros Cidade Nova, Progresso, São José, Nacional,
Garcia e Dois Irmãos, no município de Barão de Cocais.
O PEA será construído de acordo com as demandas das comunidades da AID,

respeitando todas as respostas do presente DSP. Serão considerados os impactos
socioambientais do empreendimento e estes resultarão em uma base de dados que nortearão e
subsidiarão a construção e a implementação do Programa de Educação Ambiental da Bassari
Mineração Ltda.
Neste sentido, este tópico apresenta os resultados obtidos durante a realização do DSP
com o público externo ao empreendimento Mina da Conquista.
5.1

Caracterização das Comunidades
A primeira etapa da realização do diagnóstico com o público externo consistiu na

caracterização das comunidades da AID, com o objetivo de coletar informações que
permitissem que a equipe de educadores ambientais obtivesse conhecimento acerca dos
aspectos socioeconômicos, históricos, culturais e ambientais das localidades. Esses aspectos
foram, posteriormente, trabalhados ao longo da execução das ações participativas do DSP, bem
como proporcionaram a realização de um contato inicial, junto aos multiplicadores residentes
na AID, contribuindo, nesse sentido, para o processo mobilizatório do DSP.
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A caracterização encontra-se baseada nos dados primários, coletados diretamente com
os multiplicadores entrevistados em cada localidade. Os entrevistados forneceram informações
a respeito das origens das comunidades bem como sobre o perfil socioeconômico de cada uma.
5.1.1

Bairro Cidade Nova
O bairro Cidade Nova está localizado na porção leste da sede municipal de Barão de

Cocais, às margens da rodovia MG-436 a uma distância de cerca de 3 km do empreendimento.
Trata-se de um bairro recente, com menos de 10 anos de existência, onde predominam
moradores de classe média-alta. Existem atualmente cerca de 30 residências habitadas e
dezenas de outras em construção.
A Figura 5.1, Figura 5.2 e Figura 5.3 ilustram aspectos gerais do bairro Cidade Nova.

Figura 5.1 - Vista da entrada do bairro Cidade Nova a partir da rodovia MG-436.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

Figura 5.2 - Aspectos gerais da paisagem e das ruas do bairro Cidade Nova.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.
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Figura 5.3 - Vista panorâmica do bairro, com a área destinada ao empreendimento ao fundo.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

Todas as ruas do bairro Cidade Nova são asfaltadas, e em geral são ruas largas, com
calçadas. Os lotes onde estão as residências são amplos, e os quarteirões bem definidos. A
Figura 5.4 e a Figura 5.5 a seguir, demonstram residências e aspectos das ruas do bairro.

Figura 5.4 - Residências do bairro Cidade Nova.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.
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Figura 5.5 - Residências do bairro Cidade Nova.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

Os moradores do bairro Cidade Nova são servidos por energia elétrica da Companhia
Energética de Minas Gerais – CEMIG e também por rede de abastecimento de água e coleta de
esgoto da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA. A captação para o
abastecimento do bairro é realizada no rio São João. A coleta de resíduos sólidos é realizada
pela Prefeitura Municipal de Barão de Cocais, três vezes por semana. Há também serviço de
coleta seletiva, que realizava a coleta uma vez por semana, mas está suspenso devido à
pandemia do novo coronavírus.
Com relação às mídias locais, o bairro conta sendo a principal fonte de informação o
Diário de Barão, jornal online que trata das principais notícias locais. Não existem escolas no
bairro, os alunos, em sua maioria, frequentam escolas particulares no centro de Barão de Cocais.
Também não há transporte escolar fornecido pela Prefeitura, apenas transporte
particular. No bairro também não há oferta de cursos técnicos, sendo que a instituição mais
próxima que oferece esta modalidade de ensino é o Centro de Formação Profissional Guilherme
Caldas Emrich, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, localizado no centro
do município. Com relação à oferta de cursos superiores, há no bairro uma unidade da
Universidade Aberta do Brasil – UAB, apresentada na Figura 5.6. Para acesso a cursos
superiores os estudantes frequentam, também, instituições localizadas nos municípios de
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Itabira, João Monlevade e Belo Horizonte. Não existem creches ou escolas de educação infantil
no bairro.

Figura 5.6 - Universidade Aberta do Brasil – Polo Barão de Cocais.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

Quanto aos serviços de saúde, o bairro Cidade Nova não conta com hospitais ou postos
de saúde, sendo que os moradores costumam recorrer ao Centro de Saúde do Bairro Progresso
para atendimentos médicos e consultas, ou ainda o Hospital Municipal Waldemar das Dores,
no centro do município, para casos de urgência.
Com relação à economia e à empregabilidade dos moradores, a grande maioria dos
chefes de família do bairro consiste em policiais, médicos, empresários e administradores de
empresas. A renda familiar aproximada é de 5 a 15 salários mínimos. 1
A

atividade

minerária

é

grande

influenciadora

da

região,

destacando-se

empreendimentos da AngloGold Ashanti, Jaguar Mining, Vale, Gerdau e GSM. Alguns dos
moradores do bairro Cidade Nova, inclusive, são funcionários diretos destas empresas ou
terceiros de nível gerencial.
O bairro não conta com nenhum tipo de comércio ou serviço, sendo totalmente
residencial. Há apenas uma igreja evangélica no bairro, mas que está com as atividades
suspensas devido à pandemia. Não há transporte público local, de forma que os moradores

1

O salário mínimo brasileiro no ano de 2020, corresponde ao valor de R$ 1.045,00.
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utilizam seus próprios veículos para o deslocamento. Não existem atividades associativas, como
Organizações Não Governamentais (ONG’s), associações ou sindicatos, mas os moradores
estão organizados em um grupo em aplicativo de mensagens para manterem a comunicação,
principalmente sobre questões de segurança coletiva. Para acesso aos serviços não existentes
no bairro, os moradores costumam se deslocar até os bairros Progresso e São José.
A Figura 5.7 ilustra a sede uma organização religiosa presente no bairro.

Figura 5.7 - Igreja Pentecostal Jesus é o Caminho.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

5.1.2

Bairro Progresso
O bairro Progresso está situado às margens da rodovia MG-436, do lado oposto ao bairro

Cidade Nova, na porção central da sede urbana do município e a uma distância de cerca de 3
km do local destinado ao empreendimento. Atualmente, possui cerca de 1.000 moradores, sendo
também responsável pelo fornecimento de serviços básicos a bairros vizinhos como Nacional,
São José e Cidade Nova.
As ruas do bairro são asfaltadas ou com bloquetes, com calçadas e as residências são,
em sua maioria, muradas. Trata-se de um bairro completamente urbanizado, com população de
classe média-baixa e residências mais simples, muito próximas umas das outras. Trata-se de
um bairro bastante movimentado devido à grande oferta de serviços, tendo um trânsito intenso
de veículos, em especial caminhões.
A Figura 5.8 ilustra aspectos gerais das ruas do bairro Progresso.
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Figura 5.8 - Aspectos gerais das ruas do bairro Progresso.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

Os moradores do bairro Progresso contam com serviço de rede de abastecimento de
água e de coleta de esgoto da COPASA, sendo que a captação para o fornecimento de água é
feita no rio São João. O serviço de coleta de resíduos é fornecido pela Prefeitura Municipal de
Barão de Cocais, e a coleta é realizada três vezes por semana. Há também o serviço de coleta
seletiva, fornecido pela Prefeitura, mas que está suspenso durante a pandemia. Todos os
domicílios do bairro são abastecidos com energia elétrica fornecida pela CEMIG.
No bairro Progresso não existem creches ou escolas de ensino infantil, tampouco escolas
de ensino fundamental ou médio. Para acesso ao ensino básico, os alunos do bairro frequentam
a Escola Municipal Professora Norma Graças Horta, localizada no bairro Dois Irmãos, para
acesso à educação infantil e ao primeiro ciclo do ensino fundamental; e a Escola Estadual Padre
Heitor, no bairro São José, para acesso ao segundo ciclo do ensino fundamental e ao ensino
médio. A Prefeitura de Barão de Cocais fornece transporte escolar para os alunos, inclusive
para instituições de ensino superior em Itabira, João Monlevade e Belo Horizonte.
Também não existem instituições de ensino técnico ou superior, sendo que os
interessados nesta modalidade de ensino frequentam a unidade do SENAI localizada no centro
de Barão de Cocais ou instituições nos municípios de Itabira, João Monlevade e Belo Horizonte.
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Os moradores do bairro também costumam frequentar o Centro de Formação de Ensino Técnico
Profissional (CENFOTEC), localizado no centro do município.
Com relação aos serviços de saúde, há no bairro o Centro de Saúde Dr. Hélvio Moreira
dos Santos, representado na Figura 5.9, que realiza os atendimentos médicos básicos e consultas
para a população, inclusive atendendo aos bairros vizinhos. Para casos de urgência ou
internações, os moradores frequentam o Hospital Municipal Waldemar das Dores, no centro do
município. Os casos mais graves de endemias no bairro são a dengue, a febre amarela e a
chikungunya.

Figura 5.9 - Centro de Saúde Dr. Hélvio Moreira dos Santos.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

Com relação às mídias locais, existem veículos de divulgação de serviços e comércios
por som, e há também a Rádio Morro Grande de Barão de Cocais e o Jornal Folha Popular,
Figura 5.10 e Figura 5.11, representando os principais veículos de notícias do município e da
região. Como atividade associativa, há atualmente no bairro a Associação dos Trabalhadores
Aposentados e Pensionistas de Barão de Cocais (ATA).
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Figura 5.10 - Exemplar do Jornal Folha Popular.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

Figura 5.11 - Fachada da ATA – Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Barão de
Cocais.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

O bairro é atendido por transporte público, da empresa Viação Caraça, que fornece
linhas de ônibus para o centro do município de Barão de Cocais.
A Figura 5.12 ilustra uma parada de ônibus no bairro Progresso.

Figura 5.12 - Parada de ônibus no bairro Progresso.
Fonte: Socioambiental Projetos, 2020.
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Sobre a economia local e empregabilidade dos moradores, a maioria dos trabalhadores
do bairro estão empregados na siderurgia e na mineração, como funcionários diretos e indiretos,
e também na construção civil. A renda familiar aproximada é de 1 a 3 salários mínimos, e o
índice de desemprego é baixo, pois há boa oferta de oportunidades de trabalho no bairro.
O bairro conta com comércios abundantes e diversificados, representados na Figura
5.13, na Figura 5.14 e na Figura 5.15, atendendo também aos moradores do bairro Nacional,
que fica ao lado, e do bairro Cidade Nova.

Figura 5.13 - Estabelecimentos comerciais e serviços no bairro Progresso.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

Figura 5.14 - Estabelecimentos comerciais e serviços no bairro Progresso.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.
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Figura 5.15 - Estabelecimentos comerciais e serviços no bairro Progresso.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

5.1.3

Bairro São José
O bairro São José está localizado às margens da rodovia MG-436, entre os bairros

Progresso e Nacional, na porção central da sede urbana de Barão de Cocais. Atualmente conta
com aproximadamente 1.000 moradores, e possui uma proximidade social e econômica com os
bairros Progresso, Nacional e Cidade Nova, tendo em vista que seus serviços atendem a
moradores destes bairros.
As ruas do bairro, em sua maioria, são calçadas com bloquetes, e poucas são asfaltadas.
As calçadas são presentes em apenas uma parte das ruas do bairro. As residências são muradas,
e o traçado das ruas não é padronizado, sendo que algumas não possuem saída. Em uma pequena
porção do bairro, os quarteirões são mais padronizados, o que indica que o bairro possuía uma
tendência de crescimento irregular.
É um bairro completamente urbanizado, com residências de aspecto simples e
moradores de classe média-baixa. Por possuir um centro comercial mais diversificado, há
grande trânsito de veículos e caminhões pelo bairro.
Aspectos gerais do bairro estão ilustradas na Figura 5.16, Figura 5.17e Figura 5.18.
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Figura 5.16 - Aspectos gerais das ruas e da paisagem do bairro São José.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

Figura 5.17 - Vista da entrada do bairro São José a partir da rodovia MG-436.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.
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Figura 5.18 - Vista panorâmica do bairro São José, com a área destinada ao empreendimento ao fundo.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

Há no bairro o serviço de rede de abastecimento de água e de coleta de esgoto, fornecido
pela COPASA, e também o serviço de coleta de resíduos fornecido pela Prefeitura, que ocorre
três vezes por semana, serviços ilustrados na Figura 5.19.
Todos os domicílios do bairro são atendidos pelo serviço de rede de energia elétrica,
fornecido pela CEMIG.

Figura 5.19 - Serviço de coleta de resíduos no bairro São José.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

Com relação à educação, há no bairro São José a Escola Estadual Padre Heitor, que
atende aos estudantes do segundo ciclo do ensino fundamental e do ensino médio, nos turnos
da manhã e tarde. Atualmente atende cerca de 550 alunos e possui cerca de 66 servidores, entre
professores e demais colaboradores. Além dos estudantes do próprio bairro, a escola também
atende a alunos dos bairros Progresso, Nacional, Garcia e Dois Irmãos.
Registros realizados da Escola Estadual Padre Heitor encontram-se ilustrados na Figura
5.20 a seguir.
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Figura 5.20 - Escola Estadual Padre Heitor.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

Para acesso às demais modalidade do ensino básico, os estudantes do bairro frequentam
a Escola Municipal Professora Norma Graças Horta, no bairro Dois Irmãos, que oferece
educação infantil e o primeiro ciclo do ensino fundamental. Para este deslocamento, a Prefeitura
Municipal oferece transporte escolar, e existem também serviços de transporte escolar privado
que atendem ao bairro. Há também uma pequena parcela dos estudantes do bairro que
frequentam escolas particulares e públicas no centro de Barão de Cocais.
Com relação às demais modalidades de ensino, o bairro não conta com instituições de
ensino técnico e nem superior. Os interessados nestas modalidades frequentam a unidade do
SENAI localizada no centro do município, a unidade da Universidade Aberta do Brasil, no
bairro Cidade Nova, ou a Faculdade UNIPAC, localizada no bairro Lagoa. Há ainda uma
parcela dos estudantes que frequentam instituições nos municípios de Ouro Preto, Itabira, João
Monlevade e Belo Horizonte, utilizando-se de serviços de transporte universitário privado para
o deslocamento. A Prefeitura Municipal também fornece transporte público para estes
estudantes.
O bairro conta com um comércio local bastante diversificado, que atende aos moradores
do próprio bairro e também de bairros vizinhos, como Nacional, Progresso e Cidade Nova.
Porém, não existem no bairro agências dos Correios, bancos ou casas lotéricas. Para acesso a
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estes serviços, os moradores se deslocam até o centro do município. Além disso, há no bairro
uma festividade tradicional, que é a Festa de São José, que ocorre no mês de maio de cada ano.
Registros de estabelecimentos e serviços do bairro São José estão apresentados na
Figura 5.21, na Figura 5.22 e na Figura 5.23.

Figura 5.21 - Estabelecimentos e serviços no bairro São José.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

Figura 5.22 - Estabelecimentos e serviços no bairro São José.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.
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Figura 5.23 -Estabelecimentos e serviços no bairro São José.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

Trata-se de um bairro com grande número de aposentados. A força de trabalho residente
no local é empregada, predominantemente, em siderúrgicas e mineradoras da região, e também
na construção civil. A renda familiar aproximada é de 3 salários mínimos. O índice de
desemprego é baixo, pois a região conta com abundância de oportunidades de trabalho.
Sobre os serviços de saúde, no bairro não há nenhum hospital ou centro de saúde, sendo
que os moradores se utilizam do Centro de Saúde localizado no bairro Progresso para
atendimentos e consultas médicas, ou o Hospital Municipal Waldemar das Dores, no centro do
município, para casos de urgência e internações. A principal endemia no bairro, atualmente, é
a dengue.
As principais mídias comunitárias e formas de comunicação local existentes são a Rádio
Morro Grande, transmitida para todo o município, e o Jornal Diário de Barão. Os moradores
também se utilizam de redes sociais para a comunicação no bairro, tendo em vista que a
pandemia do novo coronavírus impossibilita a realização de eventos e encontros presenciais.
Há também a divulgação de serviços através de veículos de som.
Não existe no bairro nenhum tipo de atividade associativa: nenhuma ONG, sindicato,
associação etc. Os moradores são servidos por transporte público, através de uma linha da
empresa Viação Caraça que circula entre os bairros da região e realiza o transporte até o centro
do município.
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A Figura 5.24 e Figura 5.25 demonstram estruturas presentes no bairro São José.

Figura 5.24 - Igreja de São José.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

Figura 5.25 - Praça localizada no bairro São José.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

5.1.4

Bairro Nacional
O bairro Nacional encontra-se localizado no município de Barão de Cocais, fazendo

divisa com os bairros Progresso e São José. Trata-se de um núcleo que conta com
aproximadamente 500 pessoas, sendo um bairro residencial com ausência de estabelecimentos
comerciais. Os moradores utilizam o comércio dos bairros vizinhos: Progresso e São José.
A Figura 5.26 e a Figura 5.27 ilustram aspectos gerais do bairro Nacional, percebidos
em campo.
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Figura 5.26 - Aspectos gerais das ruas e da paisagem do bairro Nacional.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

Figura 5.27 - Aspectos gerais das ruas do bairro Nacional.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

37

Diagnóstico Socioambiental Participativo
Bassari Mineração Ltda.

Os núcleos familiares entrevistados são formados por pessoas que exercem as funções
de: taxistas, trabalhadores do setor privado ou aposentados. A renda média mensal das famílias
é de cerca de dois salários mínimos, que equivale, no ano de 2020, a R$ 1.045,00. Trata-se de
uma população composta, majoritariamente, por jovens e aposentados.
Relacionado à infraestrutura existente no bairro, as ruas são revestidas de bloquetes. O
seu traçado é desenhado por ruas com passeio, casas muradas, não sendo observada, durante o
estudo socioeconômico, a presença de ocupações em encostas. Esse cenário encontra-se
ilustrado na Figura 5.27, apresentada anteriormente.
Com relação à destinação de esgoto doméstico, segundo alguns moradores, este é em
parte coletado pela COPASA e em parte despejado “a céu aberto”, uma vez que algumas
famílias não realizaram a ligação à rede geral de coleta. Nesse caso, o esgoto é destinado nos
quintais. O bairro também conta com estruturas voltadas ao esporte e lazer, essas estão
relacionadas a praças que contém parquinhos, academias e coretos, apresentadas Figura 5.28.

Figura 5.28 - Estruturas existentes no bairro Nacional voltadas ao esporte e lazer.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

Quanto à presença de transporte público, observou-se a ausência de linhas de ônibus.
Este serviço é oferecido apenas nos bairros circunvizinhos, como o Garcia. No que se refere ao
transporte escolar, realizado pela Prefeitura Municipal de Barão de Cocais, o atendimento
também é ofertado apenas até o bairro Garcia.
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Referente ao acesso a serviços básicos, a energia elétrica que abastece as famílias é
proveniente da CEMIG. A água, por sua vez, é obtida por meio da rede geral da COPASA,
tendo como fonte de captação o rio São João, que corta o município de Barão de Cocais.
Alusivo à coleta de resíduos sólidos, esta é realizada pela Prefeitura Municipal de Barão
de Cocais durante três vezes por semana. Há também programas voltados ao recolhimento de
resíduos recicláveis (coleta seletiva), que ocorre uma vez por semana. Contudo, esse programa
encontra-se suspenso devido à pandemia causada pelo novo coronavírus.
No que se refere aos serviços de saúde, a localidade não conta com infraestruturas para
atendimento da população. Os moradores utilizam o Posto de Saúde da Família (PSF) Dr.
Hélvio Moreira dos Santos, localizado no bairro Progresso; o Hospital de Barão de Cocais,
Waldemar das Dores; ou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada no mesmo local
de funcionamento do Hospital.
Em relação à disponibilidade de veículos de comunicação, encontra-se sediada na
localidade a Rádio Morro Grande, de Barão de Cocais. Já relacionado a instâncias de
participação e engajamento social, não foram relatadas pelos moradores entrevistados a
existência de Organizações Não Governamentais (ONGs), associações, sindicatos ou outras
entidades de caráter participativo.
Quanto aos equipamentos urbanos voltados à educação, os estudantes do ensino
fundamental II e médio utilizam a Escola Estadual Padre Heitor, localizada no bairro São José.
Já os alunos da educação infantil e do ensino fundamental I, utilizam as escolas localizadas na
parte central do município de Barão de Cocais.
Ainda relacionado às infraestruturas de educação, existem centros de ensino próximos
à localidade voltados para o ensino técnico. Este é ofertado pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial e pelo Centro de Formação de Ensino Técnico Profissional
localizados na região central de Barão de Cocais. Quanto ao ensino de nível superior, há no
município a Universidade Aberta do Brasil (Polo Barão de Cocais) e a Faculdade UNIPAC,
localizadas nos bairros Cidade Nova e Lagoa, respectivamente. Além das universidades e
faculdades citadas, destacam-se Instituições de Ensino Superior (IES) localizadas em
municípios próximos, como Ouro Preto, Itabira, João Monlevade e Belo Horizonte.
Quanto ao local do empreendimento, a vista panorâmica de sua possível área de
implementação pode ser realizada do bairro Nacional, conforme apresentado na Figura 5.29 a
seguir.
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Figura 5.29 - Vista panorâmica da área destinada ao empreendimento com registro realizado em ponto
localizado no bairro Nacional.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

5.1.5

Bairro Garcia
O bairro Garcia encontra-se situado no município de Barão de Cocais, integrando um

conjunto de bairros formado pelos bairros Garcia e Dois Irmãos, que somam ao todo 2.788
moradores. A localidade é formada por estabelecimentos locais voltados à prestação de serviços
e ao comércio.
Como atividade econômica existente na localidade, destaca-se, também, a presença da
empresa Vale Brucutu. Salienta-se que alguns moradores do bairro Garcia prestam serviços
para empreiteiras do ramo, contudo, o nome das empreiteiras não foi mencionado pelos
entrevistados.
A Figura 5.30 apresenta estabelecimentos comerciais presentes no bairro Garcia e a
Figura 5.31 vista das ruas.
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Figura 5.30 - Estabelecimentos comerciais e de serviços presentes no bairro Garcia.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

Figura 5.31 - Vista das ruas e infraestruturas do bairro Garcia.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

41

Diagnóstico Socioambiental Participativo
Bassari Mineração Ltda.

Os núcleos familiares são formados por pessoas que exercem as funções de domésticas,
pedreiros, operadores de caixa, motoristas, mecânicos, faxineiros, cuidadores de idosos e
cabelereiros. A renda média mensal das famílias é de, aproximadamente, um salário mínimo e
meio e a taxa de desemprego é alta.
Relacionado à infraestrutura, as ruas são revestidas de bloquetes e asfalto. O traçado do
bairro é desenhado por ruas com passeio, casas muradas, não sendo observadas durante o estudo
socioeconômico a presença de ocupações em encostas.
Quanto ao acesso a transportes, há a existência de uma linha de ônibus circular da
Viação Caraça, que atende à localidade e tem como destino a área central do município de
Barão de Cocais. No que se refere ao transporte escolar público, realizado pela Prefeitura
Municipal de Barão de Cocais, este é ofertado tanto aos estudantes das escolas de ensino básico
quanto aos de nível superior.
Ainda referente à educação, no bairro Garcia, não há escolas estaduais. Os moradores
utilizam a Escola Estadual Padre Heitor, localizada no bairro São José, que atende a alunos do
ensino fundamental II e do ensino médio. Diariamente, ocorre o deslocamento de cerca de 200
alunos entre os bairros para o acesso à referida escola. Em nível municipal, os estudantes do
bairro são atendidos pela Escola Municipal Professora Norma Graças Horta, sediada no bairro
Dois Irmãos, que oferece educação infantil e ensino fundamental I. Ressalta-se que as escolas
municipais oferecem aos estudantes tanto o transporte escolar quanto a merenda. Ademais, a
localidade não conta com serviços educacionais, voltados aos níveis fundamental e médio de
ensino, que sejam ofertados pelo setor privado.
Concernente ao nível técnico de ensino, os estudantes são atendidos pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e pelo Centro de Formação de Ensino Técnico
Profissional (CENFOTEC), localizados no centro de Barão de Cocais. Para o ensino de nível
superior, as oportunidades são as mesmas do bairro Nacional, mencionadas na seção anterior.
Referente ao acesso a serviços básicos, semelhante ao que ocorre no bairro Nacional,
todas as famílias possuem energia elétrica, esta é proveniente da CEMIG. A água advém da
rede geral da COPASA, tendo como fonte de captação o rio São João, que corta o município de
Barão de Cocais. O esgotamento sanitário também é realizado pela COPASA e tem como
destinação a rede geral de esgoto do município.
Quanto à coleta de resíduos sólidos, Figura 5.32, esta é realizada três vezes por semana
pela Prefeitura Municipal de Barão de Cocais. Há também programas voltados à coleta seletiva,
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cujo recolhimento ocorre uma vez por semana. Contudo, como mencionado para o bairro
Nacional, esse serviço encontrava-se suspenso no período de realização do diagnóstico, devido
à pandemia causada pelo novo coronavírus.

Figura 5.32 - Serviços ofertados no bairro Garcia: coleta seletiva e transporte público.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

Alusivo aos serviços relacionados à infraestrutura de saúde, Figura 5.33, os moradores
utilizam o PSF Gerolina Dias Duarte, localizado no próprio bairro, o Hospital Municipal
Waldemar das Dores e a UPA localizada no mesmo local de funcionamento do Hospital. As
principais endemias da localidade são a dengue e, mais recentemente, a COVID-19.
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Figura 5.33 - Posto de Saúde da Família (PSF) Gerolina Dias Duarte, no bairro Garcia.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

Relativo às instâncias de participação social, foi identificada a presença da Associação
de Moradores dos Bairros Garcia, Varginha 1 e Dois Irmãos, cujo presidente chama-se
Leonardo Tadeu dos Santos. Ainda, encontra-se sediada no bairro a ONG Estrela Guia.
Como espaços de cultura e lazer, ilustrados na Figura 5.34, foram relatados praças e
coretos, bem como a realização da Festa de São Judas Tadeu, comemorada no mês de outubro
e com celebrações no dia 28 de cada mês.

Figura 5.34 - Estruturas no bairro Garcia voltadas à cultura e lazer.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.
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5.1.6

Bairro Dois Irmãos
Situado no município de Barão de Cocais, o bairro Dois Irmãos conta com uma

população de aproximadamente 250 pessoas, que tem como principais ocupações as funções de
pedreiro, soldador, mestre de obras, eletricista, carpinteiro e apontador. São famílias que
possuem renda mensal média de R$ 1.200,00. A localidade apresenta comércios locais,
apresentados na Figura 5.35, como bares e mercearias, e alguns galpões industriais.

Figura 5.35 - Estabelecimentos comerciais e de serviços presentes no bairro Dois Irmãos.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

As ruas são revestidas com bloquetes e o traçado do bairro é desenhado por ruas com
passeio, casas muradas e quarteirões padronizados com algumas ruas sem saída. Não foi
observada durante o estudo socioeconômico a presença de ocupações em encostas. Esses
aspectos estão ilustrados na Figura 5.36 e na Figura 5.37 a seguir.
Quanto à oferta e ao acesso a serviços básicos, a população utiliza energia elétrica
proveniente da rede geral da CEMIG. O abastecimento de água é realizado pela COPASA, que
capta água do rio São João e redistribui para as famílias. O esgotamento sanitário das casas
também é realizado pela COPASA, com os efluentes domésticos sendo destinados para a rede
de esgoto. O gerenciamento dos resíduos sólidos ocorre por meio da coleta realizada pela
Prefeitura Municipal de Barão de Cocais e, na sequência, eles são dispostos no Aterro Sanitário
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de Barão de Cocais. Este localiza-se no próprio bairro, no limite com a comunidade Peti
(Tangiro).

Figura 5.36 - Vista das ruas e infraestruturas do bairro Dois Irmãos.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

Figura 5.37 - Infraestrutura e serviços ofertados no bairro Dois Irmãos.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.
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Relativo ao transporte dos moradores à área central do município de Barão de Cocais,
este ocorre por meio da linha de ônibus circular da Viação Caraça. No que se refere ao
transporte escolar público, este é realizado pela Prefeitura Municipal de Barão de Cocais.
Em relação à educação, há no bairro a Escola Municipal Professora Norma Graças
Horta, ilustrada na Figura 5.38, que recebe alunos do ensino infantil, atendendo a cerca de 300
alunos dos bairros Garcia, São José e da Comunidade Peti, e que possui um corpo docente
composto por 28 professores. Ademais, o município oferece merenda e transporte aos
estudantes. Ressalta-se, ainda, que na localidade não há escolas estaduais ou privadas.

Figura 5.38 - Escola Municipal Professora Norma Graças Horta.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

Quanto ao ensino técnico, esse é oferecido pelo SENAI, com sede na área central do
município de Barão de Cocais. O ensino superior é oferecido pela Universidade Aberta do
Brasil - Polo Barão de Cocais, no bairro Cidade Nova, e pela Faculdade UNIPAC, situada no
bairro Lagoa. Os principais municípios próximos que apresentam IES são: Itabira e João
Monlevade.
Referente aos serviços de saúde, o atendimento dos moradores é realizado no PSF
Gerolina Dias Duarte, localizado no bairro Garcia, no Hospital Municipal Waldemar das Dores
ou na UPA, que se encontra anexa ao mencionado Hospital.
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No caso de instâncias participativas, não foram identificadas a presença de associações,
ONGs, sindicatos ou cooperativas com sede no bairro. Contudo, cumpre salientar que alguns
moradores fazem parte da ONG Estrela Guia, situada no bairro Garcia. Quanto à utilização de
veículos de comunicação social pelas famílias, os moradores relataram escutar a Rádio Morro
Grande, de Barão de Cocais.
Como aspectos da economia local, relacionados ao setor minerário, há na região a
presença da empresa Vale Brucutu, onde alguns poucos moradores do bairro trabalham como
terceirizados.
5.2

Mapeamento de Multiplicadores
O mapeamento de multiplicadores ocorreu entre os dias 20 e 21 de julho de 2020, com

o objetivo de verificar, em cada bairro, quem eram as principais lideranças locais e que tivessem
maior acessibilidade à internet e maior facilidade na utilização de ferramentas virtuais, para que
pudessem participar das atividades do DSP. O objetivo é que os multiplicadores disseminem os
resultados e os conhecimentos adquiridos para o restante da comunidade, representando todos
aqueles que não puderam participar.
Para uma melhor realização do DSP, os seis bairros integrantes da AID foram divididos
em dois grupos, com base em seus vínculos sociais e econômicos. Ressalta-se que os bairros de
cada grupo possuem população flutuante entre si, além de partilharem de serviços e espaços,
uma vez que alguns bairros não possuem estruturas de PSF, por exemplo, e utilizam os serviços
dos bairros que os dispõem. Ocorre, deste modo, uma relação de interdependência já
estabelecida entre os bairros e seus moradores.
O conjunto de bairros formam um território comum, onde os moradores construíram e
constroem modos de vida interdependente. Oliveira (1998) conceitua um território como um
espaço socialmente partilhado, em que grupos sociais distintos vinculam suas vivências e
práticas cotidianas. Ainda segundo o autor um território não é definido somente pela sua
extensão territorial. Ele reúne aspectos, visíveis e invisíveis, que carregam múltiplas dimensões:
econômica, política e sociocultural, formas de organização social e de uso dos recursos da
natureza. Deste modo, recorreu-se as divisões dos bairros como uma forma metodológica de
realização do DSP, considerando-se que eles constituem um território, e que seus moradores
partilham de serviços e espaços.
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5.2.1

Bairros Cidade Nova, Progresso, Nacional e São José
Neste primeiro grupo de bairros, foram realizadas entrevistas com moradores e

trabalhadores de diversos estabelecimentos e representações, a fim de se coletar nomes e
contatos de multiplicadores com as mais diversificadas representatividades.
Um dos entrevistados foi o Sr. Gleidson Aparecido Soares, gerente do posto de
combustíveis Campestre Itabira, localizado no Bairro São José. Ao ser abordado no local, o Sr.
Gleidson, após ouvir da equipe uma breve explanação do diagnóstico que seria realizado e dos
objetivos da atividade, demonstrou interesse em participar, porém afirmou que deixaria a
gerência do posto de combustíveis a partir do dia 03/08/2020, de forma que não poderia mais
representar o estabelecimento no DSP. Ainda assim, ele informou à equipe o seu contato
telefônico para posterior indicação do novo gerente e convite para participação. A Figura 5.39
demonstra momentos da entrevista com o Sr. Gleidson.

Figura 5.39 - Entrevista com o Sr. Gleidson Aparecido Soares, Gerente do Posto Campestre Itabira, no
Bairro São José.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

Outra entrevista realizada foi com a Sra. Isabel Cristina Batista, recepcionista do Centro
de Saúde do Bairro Progresso. Após ouvir sobre a atividade do DSP que seria realizada com a
comunidade, ela se dispôs a participar, e também indicou mais duas pessoas que poderiam
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participar representando o Centro de Saúde: a Sra. Elaine Natalino Morais, enfermeira chefe, e
a Sra. Jucinéia Maria Oliveira. A Figura 5.40 a segui, ilustra um momento da entrevista com a
Sra. Isabel.

Figura 5.40 - Entrevista com a Sra. Isabel Cristina Batista, Recepcionista do Centro de Saúde do Bairro
Progresso.
Fonte: Socioambiental Projetos, 2020.

Outra entrevista foi realizada com a Sra. Larissa Furtado, recepcionista do Hotel Real,
localizado no Bairro Progresso. Ao ouvir sobre o DSP a ser realizado, ela relatou ter facilidade
na utilização de ferramentas virtuais e demonstrou interesse em participar, indicando também
os proprietários do hotel, a Sra. Marcília Mendes e o Sr. Wemerson Mendes, para uma possível
participação no diagnóstico. Momentos da entrevista com a Sra. Larissa estão registrados na
Figura 5.41 a seguir.

Figura 5.41 - Entrevista com a Sra. Larissa Furtado, Recepcionista do Hotel Real, no Bairro Progresso.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

Também foi entrevistada a Presidente da ATA – Associação dos Trabalhadores
Aposentados e Pensionistas de Barão de Cocais, a Sra. Maria de Lourdes Pastor. Ela relatou à
equipe de consultores que a Associação tem o objetivo de buscar alternativas para que os
associados vivam com qualidade tendo salários reduzidos. Atualmente, segundo ela, a ATA
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conta com 300 associados assíduos, tendo suas origens em 1985, a partir de iniciativa de
funcionários do setor siderúrgico. A Associação está sediada no atual endereço desde o ano de
2002.
Ao ouvir sobre o contexto do DSP que seria realizado com os moradores do bairro, e
sobre o PEA a ser elaborado a partir dele, a Sra. Maria de Lourdes demonstrou interesse em
participar, e colocou a Associação à disposição para eventuais parcerias para a implantação de
projetos para a comunidade. A Figura 5.42 a seguir demonstra momentos desta entrevista.

Figura 5.42 - Entrevista com a Sra. Maria de Lourdes Pastor, Presidente da ATA – Associação dos
Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Barão de Cocais, no Bairro Progresso.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

Também foi entrevistado o Sr. Sidney Nunes da Silva, morador do bairro São José e
principal liderança local, tendo atuação como Assistente Social para a empresa Vale. Ele relatou
ter facilidade com a utilização de ferramentas de reuniões virtuais, e demonstrou interesse em
participar do diagnóstico. A Figura 5.43 a seguir demostram momentos da entrevista com o Sr.
Sidney.

Figura 5.43 - Entrevista com o Sr. Sidney Nunes da Silva, Assistente Social da Vale, no Bairro São José.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.
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5.2.2

Bairros Garcia e Dois Irmãos
Neste segundo grupo de bairros, também foram realizadas entrevistas com moradores e

trabalhadores locais a fim de coletar contatos de multiplicadores para a mobilização para o
diagnóstico.
Foi realizada entrevista com o Sr. Wuelinton Afonso Fernandes, proprietário do
depósito de materiais de construção São Judas, localizado no bairro Garcia. A equipe de
consultores explicou a ele sobre o diagnóstico a ser realizado e seus objetivos no contexto da
elaboração do PEA para o empreendimento que será instalado na região. Ele demonstrou
interesse em participar da atividade e se colocou à disposição, informando seu contato
telefônico. A Figura 5.44 registra um momento desta entrevista.

Figura 5.44 - Entrevista com o Sr. Wuelinton Afonso Fernandes, Proprietário do Depósito São Judas, no
Bairro Garcia.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

Outro entrevistado na região foi o Sr. Antônio Cupertino, conhecido popularmente como
“Tô do Garcia”, morador e liderança local do bairro em questão. O Sr. Antônio é funcionário
público, servidor da Prefeitura de Barão de Cocais, mais especificamente no Departamento de
Água e Esgoto do município. Atua também como bombeiro civil, em resgate e combate a
incêndios.
É tido pela comunidade como um conciliador, sendo a principal figura de referência no
que diz respeito a reuniões, projetos e quaisquer deliberações com foco na coletividade. Ao
ouvir as explanações da equipe de consultores sobre o diagnóstico a ser realizado com os
moradores, imediatamente demonstrou interesse em participar, fornecendo seu contato
telefônico à equipe. A entrevista com o Sr. Antônio está registrada na Figura 5.45.
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Figura 5.45 - Entrevista com o Sr. Antônio Cupertino, o “Tô do Garcia”.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

Foi realizada também entrevista com o Sr. Leonardo Tadeu dos Santos, Presidente da
Associação de Moradores dos Bairros Dois Irmãos e Garcia I e II, e com o Sr. Luiz Carlos
Alves, Vice-Presidente da mesma instituição. Ambos relataram possuir afinidade com
ferramentas virtuais de realização de reuniões, e se colocaram à disposição para participar da
atividade. Momentos desta entrevista estão registrados na Figura 5.46.

Figura 5.46 - Entrevista com o Sr. Leonardo Tadeu dos Santos, Presidente da Associação dos Moradores
dos Bairros Dois Irmãos e Garcia I e II, e com o Vice-Presidente, Sr. Luiz Carlos Alves.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

Outra entrevistada foi a Sra. Maria da Conceição Souza Nunes Silva, Diretora da
Escola Municipal Prof. Norma Graças Horta, no bairro Garcia, registrada na Figura 5.47. Ela
relatou também possuir facilidade com ferramentas virtuais de realização de reuniões,
demonstrando seu interesse em participar do DSP e indicando também uma professora da escola
que também reside no bairro, a Sra. Geralda Castro Pena, e a moradora conhecida como
“Tinha”, informando seus contatos para posterior mobilização.
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Figura 5.47 - Entrevista com a Sra. Maria da Conceição Souza Nunes Silva, Diretora da Escola Municipal
Professora Norma Graças Horta, no Bairro Garcia.
Fonte: MF Projetos Socioambientais, 2020.

5.3

Mobilização das Comunidades e Divulgação do DSP
A mobilização das comunidades para realização do DSP ocorreu por meio do contato

com os multiplicadores levantados em campo. Inicialmente contatou-se os mobilizadores por
meio de ligação telefônica, relembrando as informações que haviam sido trabalhadas em campo
e convidando-os para os DSPs virtuais.
Destaca-se que o formato pelo qual ocorreu o processo mobilizatório, onde os contatos
foram realizados à distância, decorreu do cenário sanitário imposto pala pandemia causada pelo
Novo Corona Vírus, o qual inviabilizou a ocorrência de uma mobilização in loco. Ressalta-se,
contudo, que a mobilização remota proporcionou, assim como ocorre no processo presencial,
uma ampla participação dos moradores da AID.
A mobilização das comunidades, bem como os Grupos Focais foram realizados em duas
etapas, que contemplaram no primeiro encontro os moradores dos bairros Cidade Nova,
Progresso, São José e Nacional, e um segundo os moradores dos bairros Garcia e Dois Irmãos.
Tal divisão seguiu os aspectos metodológicos utilizados durante o mapeamento de
mobilizadores, apresentado no Item 5.2.
Registros relacionados ao mapeamento e aos contatos realizados com os multiplicadores
na etapa de mobilização das comunidades encontram-se apresentados na Tabela 5.1 a seguir.
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Mapeamento dos Multiplicadores
Nome

Luciano Mauro de Jesus

Representação

Servidor da Escola Estadual Padre
Heitor, Bairro São José

Contato

Observação

(31) 97169-8145

Primeiro contato realizado às 09h40min do dia 30/07/20: não
atendeu.
Segundo contato realizado às 14h33min do dia 30/07/20:
não atendeu. Envio de mensagem via WhatsApp: sem
retorno.
Terceiro contato realizado às 09h15min. Está aguardando
retorno do trabalho para informar a disponibilidade.
Não tivemos retorno.
Deixou a gerência do posto, mas indicou o novo gerente.

Gleidson Aparecido Soares

Antigo Gerente do Posto
Campestre Itabira, Bairro São José

(31) 99815-3477

Informou o n° do novo gerente: Fernando – ver linha
seguinte).
Contato realizado às 09h43min do dia 30/07/20.

Fernando (sobrenome não informado)

Novo Gerente do Posto
Campestre Itabira, Bairro São José

Sidney Nunes da Silva

Liderança local e assistente
social, Bairro São José

(31) 99748-7175

Secretária da Paróquia de São
José

(31) 3837-1766

Padre José Antônio de Oliveira

(31) 98045-5758

Contato realizado às 09h46min do dia 30/07/20. Poderá
participar.
Contato de lembrete realizado dia 04/08/20 às 11h48min:
não atendeu.
Segundo contato realizado às 12h20min do dia 30/07/20.
Poderá participar.
Contato de lembrete realizado dia 04/08/20 às 11h49min.
Solicitou envio do convite para e-mail:
santuario_sjb@hotmail.com. Contato realizado às
09h52min do dia 30/07/20.
Primeiro contato realizado por e-mail no dia 30/07/2020: sem
retorno.
Segundo contato realizado por e-mail no dia 03/07/2020.
Foi designada participação de um representante da
Paróquia.

Continua...
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Edvânia Rosária Silva

Paróquia de São João Batista

(31) 99607-8620

Contato realizado às 15h54min do dia 03/08/20. Contato de
lembrete realizado dia 04/08/20 às 11h53min.

Isabel Cristina Batista

Recepcionista do Posto de Saúde
do Bairro Progresso

(31) 99612-9837

Contato realizado às 10h16min do dia 30/07/20. Contato de
lembrete realizado dia 04/08/20 às 11h59min: não atendeu.

Jucineia Maria Oliveira

Funcionária do Posto de Saúde
do Bairro Progresso

(31) 98807-9518

Contato realizado às 10h15min do dia 30/07/20. Contato de
lembrete realizado dia 04/08/20 às 12h02min: desligado.

(31) 99745-7645

Primeiro contato realizado às 10h15min do dia 30/07/20:
caixa postal. Segundo contato realizado 14h33min do dia
30/07/20: não atendeu. Envio de mensagem via WhatsApp:
sem retorno. Terceiro contato realizado às 09h18min. Não
pôde conversar. Confirmação sobre a participação
realizada via WhatsApp. Envio de mensagem de lembrete
via WhatsApp.

Elaine Natalino Morais

Enfermeira Chefe do Posto de
Saúde o Bairro Progresso

Larissa Furtado

Recepcionista do Hotel Real,
Bairro Progresso

(31) 99467- 4111

Primeiro contato realizado às 10h28 min: não atendeu.
Segundo contato realizado às 14h02min: não poderá
participar pois estará trabalhando. Ficou de repassar a
informação para familiares.

Marcília Mendes

Proprietária do Hotel Real, Bairro
Progresso

(31) 98567-1727

Contato realizado às 10h30min do dia 30/07/20. Contato de
lembrete realizado dia 04/08/20 às 12h04min.

Wemerson Mendes

Proprietário do Hotel Real, Bairro
Progresso

(31) 98566-1726

Primeiro contato realizado às 10:32 do dia 30/07/2020. Caixa
postal: retornar. Segundo contato realizado às 10h33min.
Contato de lembrete realizado dia 04/08/20 às 12h07min.

Maria de Lourdes Pastor

Presidente da ATA – Associação
dos Trabalhadores Aposentados
e Pensionistas de Barão de
Cocais, Bairro Progresso

(31) 98638-5787

Contato realizado às 10h41min do dia 30/07/20. Envio de
mensagem de lembrete via WhatsApp.

Maria Salomé dos Reis

Comerciante no Bairro Nacional

(31) 99769-7950

Contato realizado às 10h51min do dia 30/07/20. Contato de
lembrete realizado dia 04/08/20 às 12h11min: não atendeu.
Envio de mensagem de lembrete via WhatsApp.

Continua...
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Não possui disponibilidade em participar e não apresentou
sugestão de data. Mas auxiliará a avó Maria Salomé na
participação - ver linha anterior. Contato realizado às
10h56min do dia 30/07/20. Contato realizado às 11h02min
do dia 30/07/20.
Contato de lembrete realizado dia 04/08/20 às 12h12min:
não atendeu. Envio de mensagem de lembrete via
WhatsApp.
Contato realizado às 15h21min do dia 05/08/20. Contato de
lembrete realizado dia 06/08/20 às 11h42min:

Pablo dos Reis Guimarães

Morador local e estudante, Bairro
Nacional

(31) 99681-9395

Rodrigo Almeida Fonseca

Morador do bairro Nacional

(31) 99591-6449

Luzia de Lourdes Nascimento

Moradora local

(31) 98676-1325

Maria Aparecida Ramos Silva

Moradora local

(31) 99674-7991

Ronilson Silva

Morador Local - Aposentado

(31) 99920-3608

Josué Kennedy

Pastor

(31) 98704-9258

Enéias Fidélis

Morador Local

(31) 97184-7205

Contato realizado via WhatsApp no dia 06/08/20.

Odília Apolônia

Moradora local

(31) 98545-4245

Contato realizado às 16h14min do dia 06/08/20.

Vilma Ferreira

Moradora local

(31) 99688-8905

Contato realizado via WhatsApp no dia 06/08/20.

Helena Márcia de Moraes

Funcionária do Posto de Saúde,
Bairro Garcia

(31) 99782-8821

Contato realizado em 30/07 às 09:33 via mensagem de
WhatsApp. Confirmação recebida às 10:17. Confirmou
presença na reunião no dia 05/08 às 19 horas.

Audrin Lorentz Silva

Enfermeira Chefe do Posto de
Saúde, Bairro Garcia

(31) 98816-7154

Contato realizado em 30/07 às 09:36 via mensagem de
WhatsApp. Não houve resposta.Novo contato realizado
em 30/07 às 13:26 via chamada telefônica.Não poderá
participar, mas ficou de indicar outra pessoa.

Contato realizado às 16h15min do dia 05/08/20.
Contato realizado às 16h10min do dia 05/08/20: não
atendeu. Segundo contato realizado às 09h36min do dia
06/08/20.
Contato realizado às 15h20min do dia 05/08/20. Contato de
lembrete realizado via WhatsApp no dia 06/08/20.

Continua...
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Contato realizado em 30/07 às 09:34 via mensagem de
WhatsApp. Não houve resposta. Novo contato realizado
em 30/07 às 13:24 via chamada telefônica. Confirmação de
presença recebida na ligação. Confirmou presença na
reunião no dia 05/08 às 19 horas.
Contato realizado em 30/07 às 13:30 via chamada telefônica.
Não tem certeza se poderá participar, pois poderá ter
plantão da brigada voluntária. Ficou de verificar e dar
retorno.
Contato realizado em 30/07 às 09:38 via mensagem de
WhatsApp. Não houve resposta. Novo contato realizado
em 30/07 às 13:29 via chamada telefônica. Ligação não
atendida. Novo contato realizado em 30/07 às 15:29 via
chamada telefônica. Confirmação recebida na ligação.
Confirmou presença na reunião no dia 05/08 às 19 horas.

Wuelinton Afonso Fernandes

Comerciante e morador local,
Bairro Garcia

(31) 97184-9461

Antônio Cupertino

Liderança local, Bairro Garcia

(31) 98749-4113

Raíssa Maria Santos

Secretária de Assistência Social
de Barão de Cocais,
Representante da ONG Estrela
Guia, Bairro Garcia

(31) 98210-9837

Maria da Conceição Souza Nunes Silva

Diretora da Escola Municipal
Professora Norma Graças Horta,
Bairro Dois Irmãos

(31) 99595-2774

Contato realizado em 30/07 às 09:34 via mensagem de
WhatsApp. Confirmação recebida às 09:52.

Geralda Castro Pena

Professora da Escola Municipal
Professora Norma Graças Horta,
Bairro Dois Irmãos

(31) 98759-7672

Contato realizado em 30/07 às 10:27 via mensagem de
WhatsApp. Confirmação recebida às 10:31. Confirmou
presença na reunião no dia 05/08 às 19 horas.

Tinha (sobrenome não informado)

Comerciante e liderança local,
Bairro Dois Irmãos

Leonardo Tadeu dos Santos

Presidente da Associação dos
Moradores dos Bairros Dois
Irmãos e Garcia I e II

(31) 99488-0370 (da sua filha
Lorelaine)

Contato realizado em 30/07 às 09:40 via mensagem de
WhatsApp. Resposta recebida às 09:46.
Lorelaine irá verificar com a mãe e dará retorno. Pegar nome
completo.
Contato realizado em 30/07 às 09:34 via mensagem de
WhatsApp. Confirmação recebida às 12:57.

(31) 99871-9193
Confirmou presença na reunião no dia 05/08 às 19 horas.

Continua...

58

Diagnóstico Socioambiental Participativo
Bassari Mineração Ltda.

Luiz Carlos Alves

Vice-Presidente da Associação
dos Moradores dos Bairros Dois
Irmãos e Garcia I e II

(31) 99789-4324

Contato realizado em 30/07 às 09:34 via mensagem de
WhatsApp. Confirmação recebida às 09:55.Confirmou
presença na reunião no dia 05/08 às 19 horas.

Alcione Marques

Moradora local

(31) 99809-1021

Contato realizado dia 05/08/2020 às 14h59min.

Piedade Nicodemos

Assistente Social

(31) 99883-4376

Indicação da Edvânia

Rúbia Ponciano

Secretária Adjunta de Assistência
Social de Barão de Cocais

(31) 99632-7571

Indicação da Raíssa

(31) 99804-7566

Indicação da Helena

(31) 99807-3855

Indicação da Audrin

(31) 99882-9270

Indicação da Helena

Elaine (sobrenome não informado)
Rhaquel Cristina Oliveira
Aucilane (sobrenome não informado)

Agente de Endemias do Posto de
Saúde do Bairro Garcia
Funcionária do Posto de Saúde
do Bairro Garcia
Agente Comunitária de Saúde do
Bairro Garcia

Tabela 5.1- Mapeamento dos multiplicadores.
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5.3.1

Mobilização dos Bairros Cidade Nova, Progresso, Nacional e São José
A mobilização dos moradores dos bairros Cidade Nova, Progresso, São José e Nacional

ocorreu do 30 de julho de 2020 ao dia 06 de agosto de 2020. Foram realizadas ligações e o
envio de mensagens e informações via aplicativo de mensagens WhatsApp, com informações e
convites a respeito do DSP.
O cronograma de mobilização para realização do DSP junto aos moradores dos bairros
está apresentado na Tabela 5.2.
Cronograma de Mobilização do DSP nos Bairros Cidade Nova, Progresso, Nacional e São José

Ação

Data

Registros

Convite por meio de ligação

30 e 31/07/2020

Planilha de Mobilizadores
e prints das conversas via
Whatsapp

Criação de grupo de Whastapp e envio de
convite

30/07/2020

Prints das conversas via
Whatsapp

Reenvio de convite via Whastapp para todos
mobilizadores

03/08/2020

Prints das conversas via
Whatsapp

Ligação e mensagem de lembrete

04 e 05/08/2020

Planilha de Mobilizadores
e prints das conversas via
Whatsapp

Tabela 5.2 – Cronograma de mobilização para o DSP nos bairros Cidade Nova, Progresso, São José e
Nacional.

Após o convite inicial por meio de ligação telefônica, foram realizados contatos
individuais com os multiplicadores que não haviam atendido às ligações, como uma alternativa
de convite para o DSP. As mensagens formam enviadas por meio do aplicativo WhatsApp.
Os registros dos contatos realizados, via mensagem de texto e convites gráficos,
encontram-se ilustrados na Figura 5.48 a seguir.
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Figura 5.48 - Contatos iniciais realizados com os multiplicadores dos bairros Cidade Nova, Progresso, São
José e Nacional.

Além dos contatos individuais por meio de ligações e mensagens, foi criado um grupo
no aplicativo de mensagem do Whatsapp, com o objetivo de promover uma troca contínua a
respeito do DSP. A partir do grupo foi promovida uma interação quanto ao link de acesso para
DSP Virtual, bem como o envio de convites e o esclarecimento eventuais dúvidas.
Registros da mobilização dos multiplicadores por meio dos grupos de WhatsApp
encontram-se apresentados na Figura 5.49, a seguir.
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Figura 5.49 - Mobilização dos stakeholders dos bairros Cidade Nova, Progresso, São José e Nacional por
meio dos grupos de WhatsApp.

No dia de realização do DSP os mobilizadores foram novamente contactados por meio
de ligações telefônicas e mensagens via aplicativo de mensagens. Registros desses contatos são
apresentados na Tabela 5.1 demonstrada anteriormente, e na Figura 5.50. a seguir.

Figura 5.50 – Reforço do convite aos stakeholders dos bairros Cidade Nova, Progresso, São José e
Nacional para participação no DSP por meio dos grupos de WhatsApp.

5.3.2

Mobilização dos Bairros Garcia e Dois Irmãos
A mobilização dos multiplicadores dos bairros Garcia e Dois Irmãos ocorreu entre os

dias 31 de julho de 2020 e 07 de agosto de 2020. Assim como na mobilização junto aos
moradores dos bairros apresentados no item 5.3.1, realizou-se ligações e o envio de mensagens
e informações via aplicativo de mensagens WhatsApp. As mensagens continham informações
a respeito da realização do DSP, bem como folder e link de acesso para o Grupo Focal.
O cronograma de mobilização para realização do DSP junto aos moradores dos bairros
Garcia e Dois Irmãos encontra-se representado na Tabela 5.3, a seguir.
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Cronograma de Mobilização do DSP nos Garcia e Dois Irmãos
Ação

Data

Registros

Convite por meio de ligação

30 e 31/07/2020

Criação de grupo de Whastapp e envio de convite

30/07/2020

Reenvio de convite via Whastapp para todos
mobilizadores

03/08/2020

Prints das conversas via
Whatsapp

Ligação e mensagem de lembrete

05/08/2020

Planilha de Mobilizadores e
prints das conversas via
Whatsapp

Planilha de Mobilizadores e
prints das conversas via
Whatsapp
Prints das conversas via
Whatsapp

Tabela 5.3 - Cronograma de mobilização para o DSP nos bairros Garcia e Dois Irmãos.

Após o convite inicial por meio de ligação telefônica, assim como ocorreu com os
moradores dos bairros apresentados anteriormente, realizaram-se contatos individuais com os
multiplicadores que não haviam atendido às ligações, como uma alternativa de convite para o
DSP. As mensagens formam enviadas por meio do aplicativo WhatsApp.
Os registros dos contatos realizados encontram-se ilustrados na Figura 5.51 –a seguir e
no Anexo III – Evidências da Mobilização do Público Externo – Bairros Garcia e Dois Irmãos.

Figura 5.51 – Contatos iniciais realizados com moradores dos bairros Garcia e Dois Irmãos por meio de
mensagens via aplicativo WhatsApp.
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Além dos contatos individuais por meio de ligações e mensagens, também foi criado
grupo no aplicativo de mensagem do Whatsapp, para que houvesse trocas e mobilização
continuas. Por meio do grupo ocorreu o compartilhamento do link de acesso ao DSP Virtual,
bem como o envio de convites e o esclarecimento eventuais dúvidas.
Registros do processo mobilizatório por meio dos grupos de WhatsApp encontram-se
apresentadas na Figura 5.52, adiante. No dia de realização do DSP, também como ocorreu com
o grupo de moradores apresentado anteriormente no item 5.3.1, realizaram-se novos contatos
por meio de ligações telefônicas e mensagens via aplicativo de mensagens. Registros desse
contato são apresentados na Figura 5.52.

Figura 5.52 - Mobilização dos stakeholders dos bairros Garcia e Dois Irmãos por meio dos grupos de
WhatsApp.

5.4

Realização dos Grupos Focais
Os Grupos Focais, assim como na mobilização dos multiplicadores, ocorreram por meio

da divisão dos bairros inseridos na AID em dois grupos. Tal divisão seguiu o escopo delimitado
durante a mobilização, uma vez que a AID conta com muitos bairros, os quais foram divididos
em dois grupos, visando contemplar um maior número de moradores.
A descrição dos Grupos Focais encontra-se relatada nos tópicos 5.4.1 e 5.4.2 a seguir.
5.4.1

Primeiro Grupo Focal dos Bairros Cidade Nova, Progresso, Nacional e São José
O primeiro Grupo Focal junto aos moradores dos bairros Cidade Nova, Progresso,

Nacional e São José ocorreu no dia 04 de agosto de 2020, das 19:00 às 21 horas, via plataforma
online de comunicação Google Meet. Essa plataforma de reuniões foi selecionada em virtude
de sua melhor acessibilidade para o público em geral, tendo sua interface mais “amigável”,
possibilitando o amplo acesso, por tempo ilimitado.
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O objetivo foi compreender a realidade vivenciada pelos moradores, apresentar o
empreendimento Mina da Conquista e construir, junto aos participantes, uma Matriz de
Impactos Ambientais, Sociais e Econômicos e um Plano de Ação, que será usado na construção
do PEA.
O Grupo Focal contou com sete integrantes de entidades representativas da AID. Esse
contingente pode ser verificado na Tabela 5.4.
Nome

Representação

Sidney Nunes da Silva

Liderança local e assistente
social, Bairro São José

Edvânia Rosária Silva

Paróquia de São João Batista –
Moradora do Bairro São José

Jonathan Lucas Silva Barbosa

Paróquia de São João Batista –
Morador do Bairro São José

Marcília Mendes

Proprietária do Hotel Real,
Bairro Progresso

Wemerson Mendes

Proprietário do Hotel Real,
Bairro Progresso

Maria de Lourdes Pastor

Presidente da ATA –
Associação dos
Trabalhadores Aposentados e
Pensionistas de Barão de
Cocais, Bairro Progresso

Rodrigo Almeida Fonseca

Morador do Bairro Nacional

Tabela 5.4 - Nome e representação dos participantes do primeiro Grupo Focal referente ao Diagnóstico
Socioambiental Participativo com representantes da AID da Mina da Conquista.

Como meio de registro do Grupo Focal, foram realizadas fotografias de telas de
dispositivos eletrônicos. Esses registros encontram-se na Figura 5.53.
A primeira parte do Grupo Focal consistiu na apresentação da equipe de mediadores, do
empreendimento e dos objetivos do Grupo Focal e do DSP. Nesse primeiro momento também
foram apresentadas as metodologias que seriam utilizadas durante o Grupo Focal, que
consistiram na construção de uma matriz de impactos e em um plano de ação junto aos
participantes. Além de uma explanação do processo metodológico, os participantes foram
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informados sobre regras e procedimentos a serem seguidos para um melhor desenrolar do
Grupo Focal, bem como sobre as capturas de tela.
Após apresentação inicial respondeu-se às perguntas e dúvidas advindas dos
participantes. Os principais questionamentos estavam relacionados aos impactos causados pelo
empreendimento, programas voltados à mitigação e a geração de emprego e renda, resultantes
da instalação e operação do empreendimento.
Com as dúvidas sanadas, procedeu-se com a aplicação da primeira técnica participativa,
a Matriz de Impactos Ambientais, Sociais e Econômicos. Essa técnica participativa teve como
objetivo levantar, segundo a percepção dos participantes, quais seriam os impactos positivos e
negativos provenientes na implantação e operação do empreendimento.
Após elaboração da Matriz de Impactos, os participantes foram convidados a elaborar
um Plano de Ação, que teve como objetivo a proposição de três intervenções voltadas para a
ampliação dos impactos positivos e mitigação ou redução dos impactos negativos, apontados
durante a construção da Matriz de Impactos. Por meio do Plano de Ação Participativo foram
informados, ainda, o porquê da sugestão de cada ação, bem como a maneira como os moradores
gostariam que os programas fossem executados e em quais locais da comunidade.
Informou-se aos participantes, que, partindo do pressuposto metodológico, dentre as três
ações elaboradas, uma delas será priorizada e transformada na Projeto de Educação Ambiental
(PEA), que deverá ser implementado junto à população da AID. Reafirma-se a importância do
DSP e na elaboração do Plano de Ação para a construção de PEAs que de fato sejam
representativos quanto aos anseios e construção participativa das comunidades locais.
Ressalta-se que o DSP com os moradores dos bairros Cidade Nova, Progresso, Nacional
e São José foi realizado em dois Grupos Focais, o primeiro no dia 04 de agosto de 2020,
apresentado acima, e o segundo no dia 06 de agosto de 2020, descrita a seguir. Embora a
comunidade tenha se sentido representada pela presença dos multiplicadores que estiveram no
primeiro Grupo Focal, ela manifestou o desejo de agendar uma nova reunião, que acabou por
se tornar um outro diagnóstico. Portanto para aqueles bairros (Progresso, Nacional, Cidade
Nova, São José), foram realizados dois diagnósticos.
5.4.2

Segundo Grupo Focal dos Bairros Cidade Nova, Progresso, Nacional e São José
Conforme exposto, o segundo Grupo Focal realizada junto aos moradores dos bairros

Cidade Nova, Progresso, Nacional e São José, ocorreu no dia 06 de agosto de 2020, das 19 às
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20:30 horas. Assim como o primeiro Grupo Focal, teve o objetivo de compreender a realidade
vivenciada pelos moradores locais e complementando as informações repassadas durante a
primeira atividade.
Seguindo a metodologia escolhida para elaboração do DSP, ao longo do Grupo Focal
foram construídos pelos participantes uma Matriz de Impactos Ambientais, Sociais e
Econômicos e um Plano de Ação, que será usado na construção do PEA. O Grupo Focal contou
com sete integrantes de entidades representativas da AID. Esse contingente pode ser verificado
na Tabela 5.5.
Nome

Representação

Luzia de Lourdes Nascimento

Coordenadora da Comunidade
Morador do Bairro São José

Maria Aparecida Ramos Silva

Integrante da Pastoral e Professora.
Moradora do bairro do Progresso.

Ronilson Silva

Aposentado. Morador do bairro
Progresso.

Josué Kennedy

Pastor. Morador do Bairro São José.

Enéias Fidélis

Odília Apolônia
Vilma Ferreira

Integrante da ATA – Associação
dos Trabalhadores Aposentados e
Pensionistas de Barão de Cocais.
Morador do bairro Progresso.
Professora aposentada. Moradora
do bairro Progresso.
Professora. Moradora do Bairro
Progresso.

Tabela 5.5 - Nome e representação dos participantes do segundo Grupo Focal referente ao Diagnóstico
Socioambiental Participativo com representantes da AID da Mina da Conquista.

Após apresentação inicial, a respeito do empreendimento e dos objetivos do DSP,
aplicou-se a técnica metodológica de Matriz de Impactos Ambientais, Sociais e Econômicos,
com objetivo levantar e aprofunda os impactos positivos e negativos provenientes na
implantação e operação do empreendimento Mina da Conquista, com base na percepção e
anseios dos participantes.
Posteriormente ao apontamento dos impactos, os participantes foram convidados a
elaborar um Plano de Ação Participativo, apresentado na Tabela 6.5 e que será transformado
em PEA. Como ação prioritária, os moradores apontaram para a necessidade de elaboração de
um Programa de Educação Ambiental voltado para um projeto que relacione as temáticas saúde
e meio ambiente.
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Ressalta-se que a temática da saúde foi amplamente debatida ao longo do Grupo Focal,
tendo a contribuição de atores locais que atuam e representam esse setor. Debateu-se, também,
formas de se minimizar o impacto gerado pela poeira proveniente da atividade minerária.
Registros dessas reuniões encontram-se na Figura 5.53 a seguir.
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Figura 5.53 – Registros dos Grupos Focais com moradores dos bairros Cidade Nova, Nacional, Progresso
e São José.
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5.4.3

Grupo Focal dos Bairros Garcia e Dois Irmãos
O Grupo Focal junto aos moradores dos bairros Garcia e Dois Irmãos ocorreu no dia 05

de agosto de 2020 das 19 às 21:00 horas, e contou com a participação de oito moradores. Esse
contingente pode ser verificado na Tabela 5.6.
Nome

Representação

Maria da Conceição Souza
Nunes Silva

Diretora da Escola Municipal
Professora Norma Graças Horta,
Bairro Dois Irmãos

Leonardo Tadeu dos Santos

Presidente da Associação dos
Moradores dos Bairros Dois
Irmãos e Garcia I e II

Luiz Carlos Alves

Vice-Presidente da Associação
dos Moradores dos Bairros Dois
Irmãos e Garcia I e II

Alcione Marques

Assistente Social

Piedade Nicodemos

Moradora do Bairro Centro

Rúbia Ponciano

Alex Graciano
Elaine (sobrenome não
informado)
Rhaquel Cristina Oliveira

Secretária Adjunta de
Assistência Social de Barão de
Cocais
Secretário de Esportes de Barão
de Cocais- Morador do Bairro
Garcia
Agente de Endemias do Posto de
Saúde do Bairro Garcia
Funcionária do Posto de Saúde
do Bairro Garcia

Tabela 5.6 - Nome e representação dos participantes dos bairros Garcia e Dois Irmãos no Grupo Focal
referente ao Diagnóstico Socioambiental Participativo com representantes da AID da Mina da Conquista.

Assim como nos Grupos Focais descritos anteriormente, o DSP com os moradores dos
bairros Garcia e Dois Irmãos teve o objetivo de compreender a realidade vivenciada pelos
moradores, apresentar um quadro geral sobre o empreendimento Mina da Conquista e elaborar,
junto aos participantes, uma Matriz de Impactos Ambientais, Sociais e Econômicos e um Plano
de Ação Participativo, construindo ações que serão transformadas no PEA.
Assim como descrito anteriormente, neste Grupo Focal utilizou-se da plataforma digital
Google Meet para o desenvolvimento do DSP. O registro das ações ocorreu por meio de
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capturas de telas de dispositivos eletrônicos da equipe técnica. Ressalta-se que para a obtenção
dos registros foi pedida prévia autorização dos participantes, que concordaram.
A primeira técnica metodológica aplicada, a Matriz de Impactos Ambientais, Sociais e
Econômicos proporcionou o delineamento, segundo a percepção dos participantes, de possíveis
impactos ambientais ocasionados, caso o empreendimento seja licenciado.
Os participantes indagaram, também, sobre as ações de mitigação, estudos e
levantamentos que seriam realizados por parte do empreendedor. As dúvidas quanto ao
processo licenciatório foram sanadas, e prosseguiu-se com a elaboração do Plano de Ação
Participativo.
O Plano de Ação foi elaborado com base nos impactos relatados pelos participantes ao
longo da construção da Matriz de Impactos. Foram elencadas três ações de intervenção,
voltadas para a ampliação dos impactos positivos e mitigação ou redução dos impactos
negativos gerados pela técnica anterior e que estão relacionadas à realidade vivencia pelos
moradores.
Registros do grupo focal com moradores dos bairros Garcia e Dois Irmãos encontramse na Figura 5.54 a seguir.
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Figura 5.54 – Registros do Grupo Focal com moradores dos bairros Garcia e Dois Irmãos.

6

ANÁLISE E SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS
Este tópico apresenta os impactos levantados pelos participantes do DSP ao longo da

elaboração da Matriz de Impactos Ambientais, Sociais e Econômicos, bem como as ações
elencadas e que serão transformadas em PEA.
A forma escolhida para sistematização dos dados e análise dos resultados obtidos foi a
análise geral dos principais aspectos levantados. A Tabela 6.1 apresenta uma descrição sintética
do desenho metodológico do estudo.
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Público Externo

Desenho da Pesquisa

Qualitativo
Participantes

25 participantes

Coleta de dados

Brainstorming e a ferramenta
5W2H (adaptada).

Análise de dados

Método de análise: Análise
do Conteúdo

Tabela 6.1 - Síntese do processo de pesquisa. Fonte: Socioambiental Projetos, 2020.

6.1

Público Externo
Como resultados dos grupos focais foram identificados tanto impactos positivos quanto

negativos, o que demonstra uma visão ampla por parte dos participantes sobre o
empreendimento a ser instalado em sua região. Deste modo, os participantes ressaltaram que
além dos impactos negativos, empreendimentos como a Mina da Conquista, podem possibilitar,
entre outros impactos positivos, um maior desenvolvimento aos bairros.
6.1.1

Bairros Cidade Nova, Progresso, Nacional e São José
A Tabela 6.2 apresenta os resultados dos impactos ambientais, sociais e econômicos,

elencados pelos participantes do primeiro Grupo Focal realizado com os moradores dos bairros
Cidade Nova, Progresso, Nacional e São José.
Os impactos ambientais estão relacionados ao desmatamento; alteração na paisagem,
geração de poeira nas estradas locais, escassez de recursos hídricos, emissão de ruídos,
afugentamento de fauna e contaminação do solo. Os impactos sociais por sua vez, estiveram
relacionados à geração de emprego e renda, à alteração do trânsito local, ao adensamento
populacional, à alteração no cotidiano da população, à população flutuante e ao aumento do
fluxo de veículos na rodovia. Os impactos sociais estiveram associados aos impactos
econômicos elencados, esses foram a dinamização econômica do município e o aumento da
renda formal.
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AMBIENTAIS

BRAINSTORMING – MATRIZ DE IMPACTOS
SOCIAIS
ECONÔMICOS

Desmatamento
Geração de empregos
Dinamização da economia do município
Alteração da paisagem
Alteração no trânsito
Aumento da renda formal
Geração de poeira
Adensamento populacional
Escassez de recursos hídricos
Alteração no cotidiano da população
Emissão de ruídos
População flutuante
Afugentamento de fauna Aumento do fluxo de veículos na rodovia
Contaminação do solo

Tabela 6.2 - Brainstorming – Matriz de impactos construída no primeiro Grupo Focal do DSP junto aos
moradores dos bairros Cidade Nova, Progresso, Nacional e São José.

O processo de construção da matriz encontra-se ilustrado na Figura 6.1 a seguir.

Figura 6.1 – Registro da matriz de impactos construída no primeiro Grupo Focal do DSP junto aos
moradores dos bairros Cidade Nova, Progresso, Nacional e São José.

O Plano de Ação Participativo elaborado pelos participantes do primeiro Grupo Focal
do DSP com os moradores dos bairros Cidade Nova, Progresso, Nacional e São José, com base
nos impactos elencados acima, encontra-se apresentada Tabela 6.3 a seguir.
Foram sugeridas pelos participantes, as seguintes ações:
•

Plantio de mudas em locais públicos;

•

Recuperação e conservação de nascentes; e

•

Conscientização ambiental.
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PLANO DE AÇÃO PARTICIPATIVO

O QUE SERÁ FEITO?

Plantio de mudas em locais
públicos

POR QUE? (CAUSAS)

COMO?

ONDE?

- Envolver escola, comunidade e
empreendedor;

- Praça do Nacional II;

Em compensação aos impactos
do desmatamento e da geração - Realizar diagnóstico inicial das
áreas a serem plantadas;
de poeira
- Monitoramento contínuo das
mudas plantadas.

Recuperação e conservação de
nascentes

Conscientização ambiental

Em compensação ao impacto da
escassez hídrica

Em compensação ao impacto do
afugentamento da fauna

- Diagnóstico inicial das
nascentes da região;
- Cercamento e plantio no
entorno das nascentes.

- Praça próxima à escola;

- Outros locais onde haja demanda.

- Nascentes dos bairros Nacional, São
José, Progresso e Cidade Nova.

- Realização de palestras e
oficinas com a população;

- Escolas da região;

- Realização de cursos de
capacitação;

- Associações.

- Protocolo de ações para resgate
de animais.

Tabela 6.3 – Plano de Ação realizado no primeiro Grupo Focal do DSP junto aos moradores dos bairros
Cidade Nova, Progresso, Nacional e São José.

A Figura 6.2 apresenta registro do plano de ação formulado no primeiro Grupo Focal
do DSP junto aos moradores dos bairros Cidade Nova, Progresso, Nacional e São José.

Figura 6.2 – Registro do Plano de Ação Participativo elaborado pelos moradores dos bairros Cidade Nova,
Progresso, Nacional e São José, no primeiro Grupo Focal do DSP.

O segundo Grupo Focal realizada com os moradores dos bairros Cidade Nova,
Progresso, Nacional e São José, teve o apontamento de impactos que complementaram aqueles
apresentados durante a primeira atividade. Como resultado, foram levantados os seguintes
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impactos ambientais, sociais e econômicos: i) ambientais: geração de poeira; ii) sociais: geração
de empregos, impactos relacionados à saúde da população, aumento do tráfego de veículos,
impactos sobre os acessos viários, e aumento da população flutuante; iii) econômicos:
fortalecimento do comércio local.
A Matriz de Impactos encontra-se representada na Tabela 6.4.
AMBIENTAIS

Geração de poeira

BRAINSTORMING – MATRIZ DE IMPACTOS
SOCIAIS
ECONÔMICOS
Geração de empregos
Impactos à saúde da população
Aumento do tráfego de veículos
Impactos sobre os acessos viários
Aumento da população flutuante

Fortalecimento do comércio local

Tabela 6.4 - Brainstorming – Matriz de impactos elaborada no segundo Grupo Focal DSP junto aos
moradores dos bairros Cidade Nova, Progresso, Nacional e São José.

Registro do processo de construção virtual da matriz de impactos realizada no segundo
Grupo Focal do DSP junto aos moradores dos bairros Cidade Nova, Progresso, Nacional e São
José, é apresentado na Figura 6.3.

Figura 6.3 – Registro da Matriz de impactos elaborada no segundo Grupo Focal do DSP junto aos
moradores dos bairros Cidade Nova, Progresso, Nacional e São José.

Como ações voltadas para a realização do PEA, os moradores sugeriram um projeto
relacionado à temática saúde e meio ambiente, elaborado devido aos impactos relacionados a
geração de poeira e transmissão de doenças relacionadas ao descarte inadequado de resíduos.
As ações deverão integrar o corpo docente e discente, bem com funcionários na Escola Estadual
Padre Heitor, bem como toda a comunidade.
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O Plano de Ação encontra-se apresentado na Tabela 6.5.
PLANO DE AÇÃO PARTICIPATIVO
O QUE SERÁ FEITO? POR QUE? (CAUSAS)

Projeto Saúde e Meio
Ambiente

COMO?

ONDE?

Devido ao impacto da
- Ações ligadas à
- Na Escola
geração de poeira e
temática da saúde e
Estadual Padre
dos vetores de
meio ambiente;
Heitor,
doenças trazidos pelo
envolvendo
toda a
- Ações ligadas ao
descarte inadequado
comunidade.
descarte de resíduos.
de resíduos

PRIORIDADE

1

Tabela 6.5 - Plano de Ação realizado no segundo Grupo Focal do DSP junto aos moradores dos bairros
Cidade Nova, Progresso, Nacional e São José.

A Figura 6.4 apresenta registro do processo virtual de construção do plano de ação
realizado no segundo Grupo Focal do DSP junto aos moradores dos bairros Cidade Nova,
Progresso, Nacional e São José.

Figura 6.4 - Registro do processo virtual de construção do plano de ação realizado no segundo Grupo
Focal do DSP junto aos moradores dos bairros Cidade Nova, Progresso, Nacional e São José.

6.1.2

Bairros Garcia e Dois Irmãos
A Tabela 6.6. apresenta os impactos ambientais, sociais e econômicos, levantados

durante a realização do Grupo Focal com moradores dos bairros Garcia e Dois Irmãos. Os
participantes elencaram a emissão de material particulado, o desmatamento e perda da
biodiversidade e impactos sobre as nascentes, como impactos ambientais. Os impactos sociais,
por sua vez estiveram relacionados ao incômodo gerado à população pelo aumento do tráfego
de veículos, a alteração no cotidiano da população local e a inserção dos atores locais. Por fim,
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os impactos econômicos estiveram associados à geração de renda pelo emprego da mão de obra
local e desvalorização de edificações.
AMBIENTAIS
Emissão de material
particulado
Desmatamento e perda da
biodiversidade
Impactos sobre as nascentes

BRAINSTORMING – MATRIZ DE IMPACTOS
SOCIAIS
ECONÔMICOS
Incômodo à população pelo aumento do Geração de renda pelo emprego da mão de
obra local
tráfego de veículos
Alteração no cotidiano da população
Desvalorização de edificações
local
Inserção dos atores locais

Tabela 6.6 - Brainstorming – Matriz de impactos do DSP realizado junto aos moradores dos bairros Garcia
e Dois Irmãos.

O processo virtual do Grupo Focal e construção da matriz de impactos foi registrado e
encontra-se ilustrado na Figura 6.5.

Figura 6.5 - Registro da Matriz de impactos elaborada junto aos moradores dos Garcia e Dois Irmãos.

Como resultado, foram apontadas as seguintes ações:
•

Projeto de Empreendedorismo e Capacitação;

•

Projeto de Educação Sexual;

•

Projeto de Agricultura Urbana.
A Tabela 6.7. apresenta o plano de ação participativo construído durante a realização do

Grupo Focal. Ressalta-se que, dentre as ações sugeridas, uma será priorizada e transformada no
Projeto de Educação Ambiental, a ser implementado junto à população da AID.

78

Diagnóstico Socioambiental Participativo
Bassari Mineração Ltda.

PLANO DE AÇÃO PARTICIPATIVO
O QUE SERÁ FEITO?

POR QUE? (CAUSAS)

COMO?

ONDE?

PRIORIDADE

Projeto de Empreendedorismo e
Capacitação

Para incentivo ao
empreendedorismo e à
geração de renda

- Através de oficinas, horta
comunitária, bordados

- Escola e
comunidade

1

- Toda a
comunidade

3

- Escola;
- Associação
de Moradores.

2

Projeto de Educação Sexual

Projeto de Agricultura Urbana

Para contribuir com a saúde - Através de oficinas e distribuição
da população
de cartilhas
Para contribuir com a
alimentação saudável e a
geração de renda

Horta Comunitária, agricultura
familiar, banco de sementes

Tabela 6.7 - Plano de Ação realizado no DSP junto aos moradores dos bairros Garcia e Dois Irmãos.

A Figura 6.6 ilustra processo virtual de construção do plano de ação realizado no
segundo Grupo Focal do DSP junto aos moradores dos bairros Garcia e Dois Irmãos.

Figura 6.6 - Registro do processo virtual de construção do plano de ação realizado no DSP junto aos
moradores dos bairros Garcia e Dois Irmãos.
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7

REUNIÕES DE DEVOLUTIVA
Como previsto na DN 214/2017, foi realizado junto aos participantes dos Grupos Focais,

devolutivas referentes aos Projetos de Educação Ambiental levantados pelos moradores da AID
ao longo do DSP. A devolutiva, assim como os Grupos Focais, ocorreu de forma remota, via
plataforma Google Meet. O objetivo dessa etapa do DSP é a realização da validação, junto aos
participantes, das ações sugeridas por eles anteriormente.
As reuniões devolutivas, ocorreram nos dias 11, 12 e 13 de agosto de 2020 e assim como
os Grupos Focais, tiveram suas ações desenvolvidas em dois grupos, seguindo o que foi
estabelecido ao longo do processo mobilizatório.
A Tabela 7.1 apresenta o cronograma de mobilização seguido para realização das
atividades devolutivas.
Cronograma de Ações da Devolutiva do DSP
Ação

Data

Registros

Envio de convite no grupo de Whastapp (Grupo
1: Bairros Cidade Nova, Progresso, Nacional e
São José; e Grupo 2: bairros Garcia e Dois
Irmãos)

06/08/2020

Prints das conversas via
Whatsapp

Convite por meio de ligação e mensagens para
os participantes do Grupo Focal realizado com
os moradores dos bairros Cidade Nova,
Progresso, Nacional e São José

10/08/2020

Planilha de Mobilizadores
e prints das conversas via
Whatsapp

Envio de mensagem de lembrete via Whatsapp
para os moradpres dos bairros Cidade Nova,
Progresso, Nacional e São José

11/08/2020

Prints das conversas via
Whatsapp

Convite por meio de ligação e mensagens para
os participantes do Grupo Focal realizado com
os moradores dos bairros Garcia e Dois Irmãos

12/08/2020

Planilha de Mobilizadores
e prints das conversas via
Whatsapp

Envio de mensagem de lembrete via Whatsapp
para os moradpres dos bairros Garcia e Dois
Irmãos

12/08/2020

Planilha de Mobilizadores
e prints das conversas via
Whatsapp

Tabela 7.1 - Cronograma de mobilização para as reuniões devolutivas do DSP realizado junto aos
moradores da AID do empreendimento Mina da Conquista.
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A Figura 7.1 e Figura 7.2 ilustram a mobilização realizada junto aos moradores da AID
para as reuniões devolutivas .

Figura 7.1 – Registros da mobilização para devolutiva junto aos moradores dos bairros Cidade Nova,
Nacional, Progresso e São José.

Figura 7.2 - Registros da mobilização para devolutiva junto aos moradores dos bairros Garcia e Dois
Irmãos.

81

Diagnóstico Socioambiental Participativo
Bassari Mineração Ltda.

A Tabela 7.2 a seguir demonstra o mapeamento dos multiplicadores para as reuniões
devolutivas. Ressalta-se que esses participantes foram, a princípio, os mesmos que haviam
participado da realização do DSP, mas por se tratar de um processo aberto e democrático,
envolveu, também, novos moradores.

Nome

Mapeamento dos Multiplicadores Devolutiva
Representação
Contato

Sidney Nunes da Silva

Liderança local e assistente
social, Bairro São José

(31) 99748-7175

Edvânia Rosária Silva

Paróquia de São João Batista –
Moradora do Bairro São José

(31) 99607-8620

Jonathan Lucas Silva Barbosa

Paróquia de São João Batista –
Morador do Bairro São José

(31) 99607-8620

Marcília Mendes

Proprietária do Hotel Real,
Bairro Progresso

(31) 98567-1727

Wemerson Mendes

Proprietário do Hotel Real,
Bairro Progresso

(31) 98566-1726

Maria de Lourdes Pastor

Presidente da ATA –
Associação dos
Trabalhadores Aposentados e
Pensionistas de Barão de
Cocais, Bairro Progresso

(31) 98638-5787

Rodrigo Almeida Fonseca

Morador do Bairro Nacional

(31) 99591-6449

Coordenadoea da Comunidade
Luzia de Lourdes Nascimento
Morador do Bairro São José

Observação

Contato realizado às 14h05min.
Confirmou presença para
devolutiva no dia 11/08 às 19
horas.
Contato realizado às 14h13min.
Confirmou presença para
devolutiva no dia 11/08 às 19
horas.
Confirmou presença para
devolutiva no dia 11/08 às 19
horas, por meio da Edvânia.
Contato realizado às 14h15min.
Confirmou presença para
devolutiva no dia 11/08 às 19
horas.
Contato realizado às 14h20min.
Não poderá participar da
devolutiva no dia 11/08 às 19
horas.
Contato realizado via
Whatsapp.Resposta recebida às
17h09min.
Confirmou presença para
devolutiva no dia 11/08 às 19
horas, por meio do grupo do
Whatsapp

(31) 98676-1325

Contato realizado em 10/08 às
14h59min via mensagem de
WhatsApp. Resposta recebida às
15h36min.

(31) 99674-7991

Contato realizado às 14h44min.
Confirmou presença para
devolutiva no dia 11/08 às 19
horas.

Maria Aparecida Ramos Silva

Integrante da Pastoral e
Professora. Moradora do
bairro do Progresso.

Ronilson Silva

Aposentado. Morador do
bairro Progresso.

(31) 99920-3608

Josué Kennedy

Pastor. Morador do Bairro São
José.

(31) 98704-9258

Contato realizado em 10/08 às
15h10 min via mensagem de
WhatsApp. Resposta recebida às
15h15min.
Contato realizado em 10/08 às
15h09min via mensagem de
WhatsApp. Resposta recebida às
15h11min.

Continua...
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Enéias Fidélis

Integrante da ATA – Associação
dos Trabalhadores Aposentados e
Pensionistas de Barão de Cocais.
Morador do bairro Progresso.

(31) 97184-7205

Contato realizado em 10/08 às
15h10 via mensagem de
WhatsApp. Mensagem
vizualizada.

Odília Apolônia

Professora aposentada. Moradora
do bairro Progresso.

(31) 98545-4245

Contato realizado em 10/08 às
15h12min via mensagem de
WhatsApp. Mensagem entregue,
mas sem retorno.

Vilma Ferreira

Professora. Moradora do Bairro
Progresso.

(31) 99688-8905

Guilherme Assim

Jornal Barão

(31) 9666-8383

Cristina (sobrenome não informado)

Moradora do Bairro Nacional

31 9803-0494

Leonardo Tadeu dos Santos

Presidente da Associação dos
Moradores dos Bairros Dois Irmãos
e Garcia I e II

(31) 99871-9193

Luiz Carlos Alves

Vice-Presidente da Associação dos
Moradores dos Bairros Dois Irmãos
e Garcia I e II

(31) 99789-4324

Piedade Nicodemos

Assistente Social

(31) 99809-1021

Alcione Marques

Moradora do bairro Centro

(31) 99883-4376

Rúbia Ponciano

Secretária Adjunta de Assistência
Social de Barão de Cocais

(31) 99632-7571

Contato realizado em 12/08 às
15h20min. Não atendeu.

Alex Graciano

Secretário de Esportes de Barão de
Cocais- Morador do Bairro Garcia

(31) 9612-4122

Contato realizado em 12/08 às
14h02min via mensagem de
WhatsApp. Mensagem entregue,
sem resposta.

Elaine (sobrenome não informado)

Agente de Endemias do Posto de
Saúde do Bairro Garcia

(31) 99804-7566

Rhaquel Cristina Oliveira

Funcionária do Posto de Saúde do
Bairro Garcia

(31) 99807-3855

Wuellington Afonso Fernandes

Comerciante e morador local, Bairro
Garcia

(31) 97184-9461

Contato realizado em 12/08 às
14h02min via mensagem de
WhatsApp. Mensagem entregue,
sem resposta.

Maria da Conceição Souza Nunes
Silva

Diretora da Escola Municipal
Professora Norma Graças Horta,
Bairro Dois Irmãos

(31) 99595-2774

Contato realizado em 30/07 às
09:34 via mensagem de
WhatsApp. Confirmação
recebida às 09:52.

Contato realizado às 15h03min.
Confirmou presença para
devolutiva no dia 11/08 às 19
horas.
Contato realizado às 15h03min.
Confirmou presença para
devolutiva no dia 11/08 às 19
horas.
Contato realizado em 10/08 às
13h51min via mensagem de
WhatsApp. Resposta recebida às
15h20min
Contato realizado em 12/08 às
13h47min. Confirmou presença
para devolutiva no dia 12/08 às
19 horas.
Contato realizado em 12/08 às
15h08min via mensagem de
WhatsApp. Mensagem
vizualizada, sem resposta.
Contato realizado em 12/08 às
15h17min via mensagem de
WhatsApp. Resposta recebida às
16h10min.
Contato realizado em 12/08 às
15h17min via mensagem de
WhatsApp. Resposta recebida às
15h17min.

Contato realizado em 12/08 às
14h05min via mensagem de
WhatsApp. Mensagem
vizualizada, sem resposta.
Contato realizado em 12/08 às
13h59min. Confirmou presença
para devolutiva no dia 12/08 às
19 horas.

Tabela 7.2 - Mapeamento dos multiplicadores para as reuniões devolutivas do DSP realizado junto aos
moradores da AID do empreendimento Mina da Conquista.
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7.1

Bairros Cidade Nova, Progresso, Nacional e São José
A devolutiva consiste na realização de um feedback, por parte do empreendedor aos

moradores locais a respeito dos aspectos levantados durante o DSP e realização dos Grupos
Focais. Sendo importante, nesse sentido, que sua realização ocorra de forma orgânica e
sistêmica em uma única vez, para que os moradores da AID possam ter acesso às informações,
ouvir, perguntar, discutir, reproduzir e protagonizar as suas aspirações socioambientais de
forma conjunta.
A Tabela 7.3 apresenta o nome e a representação dos participantes da reunião devolutiva
realizada junto aos moradores dos bairros Cidade Nova, Progresso, Nacional e São José,
realizada no dia 11 de agosto de 2020, das 19 às 20:30 horas, via plataforma Google Meet.
Nome

Representação

Sidney Nunes da Silva

Liderança local e assistente social,
Bairro São José

Eustáquio Nunes da Silva

Morador local

Jonathan Lucas Silva Barbosa

Paróquia de São João Batista –
Morador do Bairro São José

Lena Gomes

Moradora do bairro São José

Vinícius Fárias Ramos

Morador local

Maria de Lourdes Pastor

Presidente da ATA

Rodrigo Almeida Fonseca

Morador do Bairro Nacional

Luzia de Lourdes Nascimento

Coordenadoea da Comunidade
Morador do Bairro São José

Maria Aparecida Ramos Silva

Integrante da Pastoral e Professora.
Moradora do bairro do Progresso.

Ronilson Silva

Aposentado. Morador do bairro
Progresso.

Josué Kennedy

Pastor. Morador do Bairro São
José.

Vilma Ferreira

Professora. Moradora do Bairro
Progresso.

Guilherme Assis

Jornal Barão

Gildete Moreira

Moradora do Bairro Nacional

Kênio Barbosa

Morador local

Tabela 7.3 - Nome e representação dos participantes dos bairros na reunião devolutiva referente ao
Diagnóstico Socioambiental Participativo com representantes da AID da Mina da Conquista.
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Ressalta-se que durante as reuniões devolutivas houve a participação de representantes
do empreendedor, convidadas a sanar as dúvidas dos participantes e validar os projetos de
Educação Ambiental, junto à comunidade. A presença de representantes do empreendedor
contribuiu, também, para o estreitamento do relacionamento da empresa com a comunidade,
uma vez que esta última sente que seus desejos e suas propostas estão sendo ouvidas através
deste novo canal de contato direto que foi estabelecido.
Desta forma, a reunião devolutiva ocorreu com uma breve abertura, na qual os
mediadores apresentaram objetivo da reunião. Em seguida foi realizada uma contextualização
do empreendimento representantes do empreendedor, e posteriormente a equipe de mediadores
retomou a apresentação dos projetos que a comunidade elencou. Em um momento seguinte, os
representantes do empreendedor validaram, junto aos moradores, dentre os projetos elencados
durante o Grupo Focal, aquele projeto a ser implementado na comunidade durante a obtenção
da licença.
Durante a validação ocorrida na reunião devolutiva junto aos moradores dos bairros
Cidade Nova, Progresso, Nacional e São José, os projetos selecionados e através dos quais serão
desenvolvidos os Programas de Educação Ambiental para comunidade foram:
•

Plantio de mudas em locais públicos; e

•

Projeto Saúde e Meio Ambiente.
Ressalta-se que foram elencados dois planos de ação a serem transformados em PEA,

devido à realização de duas reuniões de DSP junto ao público desses bairros. Deste modo,
ambos os grupos serão representados na execução dos projetos.
Se faz importante mencionar, que a participação do empreendedor durante a reunião
devolutiva possibilitou que os moradores sanassem eventuais dúvidas, ainda persistentes, bem
como proporcionou uma aproximação entre a sociedade e o empreendedor, reduzindo
distâncias.
Registros da devolutiva encontram-se na Figura 7.3 a seguir.
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Figura 7.3 – Registro da devolutiva realizada junto aos moradores dos bairros Cidade Nova, Progresso,
Nacional e São José.

7.2

Primeira Reunião de Devolutiva com os Bairros Garcia e Dois Irmãos
As reuniões devolutivas dos bairros Garcia e Dois Irmãos ocorreram em duas etapas,

atendendo a um desejo dos multiplicadores que participaram da primeira reunião, que, embora
tenham se sentido representados, manifestaram a necessidade de uma segunda devolutiva.
A primeira devolutiva ocorreu no dia 12 de agosto de 2020, das 19 às 20:30 horas, e
contou com a participação de cinco participantes, cujos nomes e representações encontram-se
na Tabela 7.4 a seguir.
Nome

Representação

Alex Graciano

Secretário de Esportes de
Barão de Cocais- Morador do
Bairro Garcia

Nedir Aparecido

Morador local

Lanny Cecília

Moradora local

Alcione Marques

Assistente Social

Rhaquel Cristina Oliveira

Funcionária do Posto de
Saúde do Bairro Garcia
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Tabela 7.4 - Nome e representação dos participantes dos bairros Garcia e Dois Irmãos na primeira etapa
da reunião devolutiva referente ao Diagnóstico Socioambiental Participativo com representantes da AID da
Mina da Conquista.

7.3

Segunda Reunião de Devolutiva com os Bairros Garcia e Dois Irmãos
A segunda reunião de devolutiva ocorreu no dia 14 de agosto de 2020, das 19 às 20:30

horas e contou com a presença de dez participantes. O nome e a representação desses
participantes encontram-se na Tabela 7.5 a seguir.
Nome

Representação

Luis Carlos Alves

Vice-Presidente da Associação dos
Moradores dos Bairros Dois Irmãos
e Garcia I e II

Piedade Nicodemos

Assistente Social

Alcione Marques

Moradora do bairro Centro

Alex Graciano

Secretário de Esportes de Barão de
Cocais- Morador do Bairro Garcia

Rhaquel Cristina Oliveira

Funcionária do Posto de Saúde do
Bairro Garcia

Maria da Conceição Souza Nunes
Silva

Diretora da Escola Municipal
Professora Norma Graças Horta,
Bairro Dois Irmãos

Hernando Lima Santos

Representante de grupo religioso

Alessandra Alcântara

Moradora local

Graça Rodrigues

Idealizadora de Proeto Social de
Capoeira : "Meninos da Paz".

Ana Paula Cândida

Moradora local

Tabela 7.5 - Nome e representação dos participantes dos bairros Garcia e Dois Irmãos na segunda etapa
da reunião devolutiva referente ao Diagnóstico Socioambiental Participativo com representantes da AID da
Mina da Conquista.

Durante as devolutivas dos bairros Garcia e Dois Irmãos, assim como ocorreu com a
devolutiva nos bairros Cidade Nova, Nacional, Progresso e São José, houve a participação de
representantes do empreendedor, que utilizaram desse momento para sanar dúvidas dos
moradores sobre o projeto, para estabelecer um canal de diálogo com a comunidade e para
validar o projeto de Educação Ambiental a ser implementado.
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Dos Planos de Ação desenvolvidos durante o Grupo Focal do DSP, selecionou-se o que
aborda a temática da Agricultura Urbana. Durante a devolutiva foi apresentado os escopos dos
projetos de Educação Ambiental selecionados e a população aprovou, julgando os projetos
como satisfatórios.
Registros das reuniões devolutivas encontram-se apresentados na Figura 7.4 a seguir.
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Figura 7.4- Registro das reuniões devolutivas realizadas junto aos moradores dos bairros Garcia e Dois
Irmãos.
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8

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A DN Copam 214/2017 trouxe consigo a possibilidade de utilização de novas

metodologias e técnicas participativas na construção dos PEAs no âmbito dos processos de
licenciamento ambiental em Minas Gerais. Ainda mais importante, abriu um canal de
comunicação entre empreendedor e comunidades, permitindo que estas possam expor sua visão
acerca da atuação do empreendimento na região e também permitindo que participem da
elaboração de ações e projetos que serão voltados às próprias comunidades, fazendo com que
cada PEA seja único e que possa atender aos desejos e demandas da população no que diz
respeito à Educação Ambiental e à mitigação dos impactos socioambientais percebidos por ela,
caso existam.
Além disso, abriu um leque de oportunidades para que os colaboradores dos
empreendimentos também participem da construção de ações e projetos nos quais eles próprios
participarão, observando o seu cotidiano profissional, seus conhecimentos sobre os aspectos
socioambientais do seu local de trabalho e o seu interesse nos projetos a serem propostos no
PEA.
O cerne de todo este processo é o Diagnóstico Socioambiental Participativo, que tem se
mostrado um instrumento muito eficaz de articulação, interação e mobilização entre
comunidade e empreendedor, entre as próprias comunidades e entre os colaboradores do
empreendimento. Desta forma, e observando-se os resultados obtidos neste estudo, é possível
afirmar que o DSP é, sem dúvidas, um fator positivo advindo da DN COPAM 214/2017.
Contudo, é possível perceber, durante a aplicação das técnicas participativas com as
comunidades, que há dificuldade por parte destas em compreender o que é de responsabilidade
do setor público e o que é de responsabilidade do setor privado, ou seja, o que gestão ambiental
pública e o que é Educação Ambiental. Nestes casos, o pesquisador deve estar sempre atento
ao processo, alertando a comunidade que o DSP tem foco nas questões de Educação Ambiental,
pois são essas que serão tratadas no PEA.
A partir das atividades do DSP com os públicos interno e externo, é plausível afirmar
que a Bassari Mineração é uma empresa que não gerará impactos socioambientais negativos
significativos para as comunidades de seu entorno.
Mesmo que não tenham sido evidenciados possíveis problemas significativos
correlacionados às futuras atividades da Bassari Mineração na comunidade, a empresa pode
continuar contribuindo com novas ações ambientais com temáticas atreladas à destinação de
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resíduos, problema levantado na atividade com o público externo, ou a práticas sustentáveis no
cotidiano e aspectos socioambientais locais, por exemplo. Essas ações, além de auxiliarem na
melhoria da qualidade ambiental e de vida da população local, podem contribuir para a
aproximação da empresa com os stakeholders locais, ampliando e possibilitando o
reconhecimento de impactos positivos oriundos da presença da empresa no território da
comunidade.
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9

EQUIPE TÉCNICA
Nome

Formação Acadêmica
PhD

em

Antropologia;

Função na equipe

Doutora

em

Educação; Mestre em Gestão e Auditoria
Ambiental; Mestre em Administração; PósInês de Oliveira Noronha

graduada

em

Engenharia

Integrada;

Pós-graduada

Ambiental

em

Coordenação Geral

Educação

Ambiental; Pós-graduada MBA Gestão de
Negócios

e

Competências;

Pedagoga;

Arqueóloga.
Pós-graduada
Maria Fernanda Alves

em

Análise

Ambiental;

Coordenação e Mapeamento

Gestora Ambiental; Tecnóloga em Meio

de multiplicadores em

Ambiente e Saneamento; Técnica em Meio

campo e Realização das

Ambiente.

Arthur Ribas de Souza Sales

Engenheiro Ambiental; Técnico em Meio
Ambiente.
Graduada

Laudiene Soares de Sousa

atividades do DSP.

Especialista

Realização das atividades do
DSP

e

elaboração

do

relatório.
em
em

Comunicação
Educação

Social;

Ambiental;

Especialista MBA em Gestão e Política

Mapeamento de
multiplicadores em campo.

Ambiental.

Keyty de Andrade Silva

Cientista

Socioambiental;

Mestre

Sociedade, Ambiente e Território.

em

Realização das atividades do
DSP

e

elaboração

do

relatório.

Tabela 9.1 - Equipe técnica responsável pelo projeto. Fonte: Socioambiental Projetos, 2020.
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ANEXOS
Anexo I – Documentação da Equipe Técnica
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Anexo II – Evidências da Mobilização do Público Externo – Bairros Cidade Nova,
Progresso, Nacional e São José
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Anexo III – Evidências da Mobilização do Público Externo – Bairros Garcia e Dois Irmãos
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Anexo IV – Cartaz de Divulgação e Convite para o DSP com Público Externo
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Anexo V – Evidências da Mobilização da Devolutiva com Público Externo – Bairros
Cidade Nova, Progresso, Nacional, São José
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Anexo VI – Evidências da Mobilização da Devolutiva com Público Externo – Bairros
Garcia e Dois Irmãos
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Anexo VII – Cartaz de Divulgação e Convite para a Devolutiva do DSP com Público
Externo
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