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RESUMO

É crescente a preocupação com problemas referentes ao meio ambiente e a sociedade. Tais problemas vêm impulsionando cada vez mais a vontade de aplicar novos métodos

que solucionem de forma sustentável as problemáticas criadas pelo estilo de vida adotado na maioria do mundo. Tendo em vista essa realidade, foi elaborado um projeto, pelos

Engenheiros sem Fronteiras – EsF, com o intuito de buscar e implantar métodos sustentáveis nas comunidades rurais. O local escolhido foi a comunidade de Branquinhos,

situada no munícipio de Divinópolis – MG. Foram realizadas visitas técnicas ao local com objetivo de dar início ao levantamento de dados, no intuito de apontar a situação atual e

os problemas enfrentados pela comunidade para que, então, com base nessas informações, propor métodos para minimizar e/ou mitigar esses problemas. A Recuperação de

Área de Preservação Permanente (APP), a Captação de água pluvial e a instalação do Aquecedor Solar de Baixo Custo foram projetos implantados na comunidade rural visando

solucionar os problemas ambientais, favorecendo, consequentemente, o bem-estar da população que lá habita. Esses projetos tiveram uma grande aceitação, devido a facilidade

de implantação, custo relativamente baixo e por apresentar resultados imediatos para a comunidade, como por exemplo, a diminuição na conta de energia e a redução da

dependência de recursos fornecidos pelas concessionárias. Foram também desenvolvidos projetos de Esgotamento sanitário, Horta agroecológica e Abastecimento de Água, que

devido ao alto custo de recursos para a implantação e outros fatores específicos da comunidade, encontram-se em fase de captação. A dificuldade para conseguir verba e o

desinteresse político acaba por prejudicar e atrasar o caminhar dos trabalhos. Desenvolver o projeto em uma comunidade rural ativa e disposta a colaborar é o que motiva a ONG

na continuidade do mesmo, a fim de contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade em geral.
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