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Sistematização 

Perfil da experiência 

• Instituição responsável 

• Contextualização (Surgimento/ Motivação) 

• Intervenção geográfica (Aspectos socioeconômicos) 

• Articulação institucional e fontes de financiamento 

Desenvolvimento 

• Fases de implantação e desenvolvimento  

o Desenho e formalização 

o Realização (Passo a passo) 

o Programa de pré-aceleração de negócios sociais: Assessoria Yunus Negócios 

Sociais - Minas Gerais 

• Dificuldade e facilidades encontradas 

• Monitoramento (planejado x realizado) 

Resultados 

• Resultados alcançados 

• Pertinência 

• Impactos 

• Sustentabilidade da prática 

• Capacidade de difusão 

Formulação da Tecnologia 

• Método de replicação 

o Apresentação geral 

o Contextualização 

o Estratégias de atuação 

o Implantação das ações 

o Monitoramento e Avaliação 

o Encerramento 
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Perfil da experiência 

• Instituição responsável 

Fundada em 1986, a CDM Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana é uma 

organização sem fins lucrativos que trabalha com planejamento, gestão, execução e 

avaliação de soluções customizadas através de projetos sociais, alinhados com as 

demandas de empresas, órgãos públicos e territórios onde intervêm, visando criar valor 

compartilhado. Suas ações são financiadas por um mix de recursos entre eles públicos e 

privados oriundos de contratos, convênios, licitações, leis de incentivo, editais e prêmios. 

Já desenvolveu projetos nos estados de Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco 

e Sergipe. Internacionalmente atuou em Angola, Moçambique e Peru. 

A Instituição conta com equipe qualificada, com assistentes sociais, engenheiros, equipe 

de campo e gerentes de projetos certificados pelo PMDPRO (Project Management for 

Development), além de profissionais especializados em Medição e Verificação em 

conformidade com o PIMVP (Protocolo Internacional de Medição e Verificação de 

Performance). 

 

• Contextualização 

A agricultura familiar é responsável por cerca de 40% da produção agrícola do país, 

gerando 7 a cada 10 empregos no campo, segundo o Censo Agropecuário/IBGE de 2006. 

O levantamento revelou ainda que 84,4% do total de propriedades rurais no Brasil 

pertencem a grupos familiares e que existem mais de 4,4 milhões de unidades 

produtivas no território nacional.  

A chegada de programas de acesso à energia elétrica rural representou um grande 

avanço para a agricultura familiar, podendo ser incorporada aos processos produtivos a 

utilização de bombas e motores movidos a energia elétrica. Neste sentido, assim como 

os demais insumos, a energia elétrica se soma ao conjunto de custos relativos à 

produção.  

Os gastos com energia são significativos para o pequeno produtor rural e representam 

entre 5 e 10% dos seus custos totais. Para se ter ideia, nos últimos 13 anos a inflação na 

conta de luz foi de cerca de 250%. A viabilização de soluções energéticas sustentáveis, a 

longo prazo, representam um ganho significativo para os produtores, incrementando a 

renda mensal e eventualmente abrindo novos investimentos. A garantia de eficiência de 

um sistema solar, por exemplo, é de 25 anos em média, com baixos custos de 

manutenção ao longo deste período.  

A geração de energia fotovoltaica há muito tempo é vista como uma tecnologia de 

energia limpa e sustentável, que se baseia na fonte renovável de energia mais abundante 

Comentado [A1]: Esse dado nao esta meio velho? 

Comentado [A2R1]: Texto retirado do Projeto, dado 
referente ao último Censo. Os resultados do Censo 
Agropecuário de 2017 estarão disponíveis a partir de 
julho/2018. 

Comentado [A3]: De onde e essa informacao? 

Comentado [A4R3]: Texto retirado do Projeto, estava sem 
referência. Não sei a origem da informação. 
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e amplamente disponível no planeta: o sol. Neste sentido, o Brasil possui um imenso 

potencial. 

A partir de 2012, a ANEEL regulamentou a utilização de sistemas de micro-geração de 

energia elétrica, tornando possível os sistemas de compensação. Em 2015, foi aprovada 

a nova Resolução Normativa - REN nº 687/2015, que estabelece critérios e normas para 

a produção de energia por micro-geração (caso da fotovoltaica).  

Na prática, o sistema de compensação de energia elétrica permite que a energia gerada 

pelas placas fotovoltaicas instaladas seja injetada na rede da distribuidora, a qual 

funcionará como uma bateria, armazenando esse excedente. Com isso, cria-se um 

sistema de compensação do consumo, ou seja, tem-se um abatimento na conta de 

energia elétrica referente a toda energia produzida pelas placas solares. Ou seja, os 

resultados são imediatos e duradouros por no mínimo 25 anos (tempo de duração dos 

equipamentos). 

Diante do exposto acima, o presente projeto implantou uma usina de micro-geração 

limpa de energia elétrica através de um sistema integrado de painéis fotovoltaicos, 

instalados no Cine Teatro Caeté, local definido pelos atores envolvidos -Prefeitura 

Municipal de Caeté, CDM, EMATER e produtores rurais- fomentando a produção rural 

sustentável energeticamente, na medida em que os créditos da energia gerada serão 

abatidos na conta de energia elétrica dos agricultores familiares participantes. 

 

• Intervenção geográfica 

O projeto objetivou o desenvolvimento de uma tecnologia social voltada para o fomento 

à produção agrícola e pecuária de pequenos produtores da agricultura familiar. Em 

especial nos distritos de Roças Novas e Antônio dos Santos em Caeté/MG.  

O município de Caeté, situado na região metropolitana de Belo Horizonte/MG, ocupa 

uma área de 542,531 km² e apresenta, segundo estimativa do próprio IBGE/2016, 

população de 44.066 habitantes, dos quais 6.887 residem no meio rural, representando 

15,60% da população total. A atividade agropecuária destaca-se no município pela sua 

importância social, econômica e ambiental, contribuindo de forma expressiva para a 

criação de oportunidades de trabalho e renda, sobretudo na agricultura familiar. Os 

produtos de maior relevância na economia do município são: hortaliças, banana, mel, 

feijão, milho e silvicultura. Segundo o IBGE – 2014, o Produto Interno Bruto do município 

foi de R$ 595.494.000,00. Deste total, o segmento agropecuário participa com R$ 

12.878.000,00, o que equivale a 2,16% do PIB do município. Vale destacar que, se forem 

incorporados os demais segmentos da atividade - serviços, insumos, máquinas, 

impostos, embalagem, transporte, entre outros - esse percentual será bem mais 

expressivo. 
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O público beneficiário foram unidades rurais de agricultores familiares, apoiadas pela 

EMATER Caeté/MG. Foram beneficiadas 10 unidades rurais (50 pessoas, considerando 5 

por família). 

A indicação das unidades beneficiadas foi feita pela EMATER, atuante no município em 

ações de desenvolvimento rural. Uma relação preliminar apontou um perfil diversificado 

de produtores, com renda líquida anual de R$9.990,00 até R$39.500,00, ocupando áreas 

que variam de 2 a 11 hectares.  

O uso de energia elétrica nas propriedades rurais se dá na irrigação, utilização de 

equipamentos de beneficiamento e refrigeração. As atividades das famílias vão desde o 

cultivo de hortaliças (diversificadas), frutas (sobretudo banana), criação de gado para 

leite, bem como produção de derivados como queijos, doces, manteiga e quitandas. Os 

produtos são comercializados principalmente junto ao CEASA/Contagem, em comércios 

locais de municípios do entorno (Caeté, Sabará e Belo Horizonte), além de fornecimento 

para merenda escolar no próprio município. 

Segundo informações da EMATER/Caeté-MG “a crise econômica brasileira tem 

prejudicado o setor de produção rural, em Caeté, e os agricultores amargam queda de 

40% na venda de hortaliças e verduras. Com o fomento à produção rural, a geração de 

energia limpa e de forma sustentável poderá contribuir para um melhor 

desenvolvimento do negócio rural das famílias beneficiárias, além de prepará-las para 

cenários de crise, uma vez que terão mais condições de manterem seus negócios. 

 

• Articulação institucional e fontes de financiamento 

Este projeto se insere no cenário de produção agrícola familiar de Caeté/MG e pretende, 

além de atender o público beneficiário do projeto através da microgeração fotovoltaica 

de energia elétrica, desenvolver uma tecnologia social para ser replicada em outras áreas 

do próprio município, bem como qualquer outra localidade do território nacional. 

O orçamento para instalação da usina fotovoltaica contemplou a instalação de 66 

painéis, com capacidade de gerar 19.200 kWh/ano, totalizando uma economia real anual 

de R$9.000,00 se consideramos os valores atuais cobrados pela Cemig (Kw/h: R$0,50). A 

partir deste volume de geração de energia é possível beneficiar cada uma das 10 

unidades rurais com aproximadamente 150 kwh/mês o que representa um desconto 

médio de R$75,00 mensais, ou seja, R$900,00 ano. Considerando que a duração dos 

equipamentos instalados é de no mínimo 25 anos, o valor total de créditos gerados será 

de R$ 554.889,25, o que representa um retorno de 3,3 vezes o orçamento deste projeto 

(R$ 168.398,69). 

Para isso foram firmadas parcerias com a EMATER – Caeté/MG, Prefeitura Municipal de 

Caeté, Reparo Expresso Energia, On Energia Solar, Bao Ribeiro Advogados, SSA Soluções 

Comentado [A5]: Este número está correto? 

Comentado [A6]: Valor atual R$0,65, é preciso refazer os 
cálculos 

Comentado [A7]: Este número está correto? 

Comentado [A8]: Esta empresa participou de qual etapa 
da projeto? 
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e Anglo Gold Ashanti, através de cartas de intenção.  As fontes  de financiamento estão 

expostas no quadro que segue: 

 

Financiadores Recurso 
Total 

R$ 

AngloGold Ashanti Financeiro     R$ 61.000,00  

Reparo Expresso e On 
Energia Solar 

Serviços R$ 56.798,69  

Contrapartida da 
Instituição 

Materiais, Serviços e 
equipamentos 

     R$ 50.600,00  

Total    168.398,69  

 

Na composição dos recursos a Anglo Gold Ashanti financiou basicamente os 

equipamentos para a instalação da Usina e a Sistematização da Tecnologia Social. A 

Reparo Expresso e a On Energia Solar ficaram a cargo do desenvolvimento do Projeto 

Elétrico e instalação da usina. A CDM disponibilizou como contrapartida a equipe técnica, 

materiais e serviços para a coordenação de todo o projeto; capacitação da EMATER, 

Prefeitura e agricultores familiares; desenvolvimento da tecnologia social; articulação 

com parceiros e financiadores; e o acompanhamento dos agricultores familiares junto a 

EMATER no período do Projeto. A Bao Ribeiro ficou responsável pela consultoria jurídica 

para a formalização da Cooperativa e a SSA Soluções foi responsável pela capacitação em 

Eficiência Energética. 
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Desenvolvimento 

• Fases de implantação e desenvolvimento  

o Desenho e formalização 

 

Xx/xx/2017 – Elaboração do projeto: documentos de referência, envio, aprovação e 

negociação 

Objetivo: (O que? Participantes)  

Aprovar e apresentar projeto Cooperação Solar aos financiadores e parceiros, ONG, 

EMATER, Prefeitura Municipal, iniciativa privada. 

Descrição: (Mobilização, data, local, participantes, andamento, resultados) 

Elaboração do projeto pela equipe CDM e participação na Chamada Pública de 

Projetos Parceiras Sustentáveis da Anglo Gold Ashanti. O projeto foi aprovado em 

duas fases e posteriormente foi iniciada sua execução. 

Encaminhamentos: (Ações a serem tomadas, responsáveis e data; dúvidas dos 

envolvidos) 

• Articular os atores institucionais para realização do projeto piloto: ONG, 

EMATER, Prefeitura Municipal, iniciativa privada por meio de um protocolo de 

intenções e responsabilidades; equipe CDM; 

• Implantar usina de geração fotovoltaica em espaço público municipal e 

reduzir a conta de energia elétrica de 10 áreas de agricultores familiares; 

equipes CDM, Prefeitura Municipal de Caeté, On Energia Solar, agricultores 

familiares; 

• Capacitar os atores institucionais do projeto para a manutenção dos 

equipamentos da usina, perenidade das ações, e famílias beneficiadas quanto 

ao uso consciente da economia mensal, uso racional da energia elétrica e 

formas de eficientização; equipes CDM, Prefeitura Municipal de Caeté, 

EMATER, On Energia Solar, SSA Soluções e agricultores familiares; 

• Sistematizar e difundir a experiência implementada; equipe CDM. 

Notas: (Observações, indicações de boas práticas) 

Planejar cronograma de atividades do projeto conjuntamente com cada parceiro e 

financiador. 

 

o Realização (Passo a passo) 

 

23/03/2017 – Apresentação da proposta ao município de Caeté 

Objetivo:  

Apresentar proposta do Projeto de Compartilhamento de Energia ao município de 

Caeté; equipe CDM e Prefeitura Municipal de Caeté. 

Descrição: 

Comentado [A9]: Informações necessárias 

Comentado [A10]: Informações necessárias 

Comentado [A11]: Informações necessárias 

Comentado [A12]: Informações necessárias 
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Realizou-se no dia 23 de março de 2017, no Anexo Administrativo da Prefeitura 

Municipal de Caeté, e contou com a presença das equipes CDM, EMATER, IEF, 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA, moradores da comunidade e 

produtores da agricultura familiar; A proposta do projeto foi aprovada. 

Encaminhamentos: 

Notas: 

 

28/04/2017 – Reunião de partida do projeto com parceiros e financiadores 

Objetivo:  

Apresentar o projeto e seu cronograma, esclarecer os papéis e responsabilidades de 

cada um, alinhar expectativas para com o projeto; equipes CDM, Prefeitura Municipal 

de Caeté e EMATER. 

Descrição:  

Realizou-se no dia 28 de abril de 2017, e contou com a presença das equipes da CDM, 

Prefeitura Municipal de Caeté, e EMATER. 

Encaminhamentos: 

Notas: 

 

xx/xx/2017 – Contato com EMATER e produtores rurais 

Objetivo: 

Descrição: 

Encaminhamentos: 

Notas: 

 

04/05/2017 – Apresentação do escopo do projeto ao município 

Objetivo:  

Apresentar escopo do projeto à Prefeitura de Caeté e EMATER. 

Descrição: 

Realizou-se no dia 04 de maio de 2017, e contou com a presença do Webber, 

representante da Prefeitura de Caeté, e EMATER; O projeto foi validado, as dúvidas 

levantadas foram esclarecidas, foi sugerido a criação de um nome fantasia para o 

projeto e a data de lançamento foi definida para 02 de junho de 2017. 

Encaminhamentos: 

Notas: 

 

16/05/2017 – Alinhamentos com jurídico 

Objetivo: 

Apresentar Projeto Cooperação Solar para Bao Ribeiro Advogados e alinhar questões 

jurídicas. 

Descrição: 

Realizou-se no dia 16 de maio de 2017, e contou com a presença da equipe CDM e 

Bao Ribeiro Advogados. O projeto foi apresentado, a parceria foi estabelecida, e a 
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empresa foi convidada para participar da primeira reunião com os pré-selecionados e 

do lançamento do projeto. 

Encaminhamentos: 

Notas: 

 

23/05/2017 – Definição de critérios para seleção de famílias 

Objetivo:  

Definir critérios para seleção das famílias e para eventual substituição destas; 

equipes CDM e EMATER. 

Descrição:  

Realizou-se no dia 23 de maio de 2017, e contou a presença das equipes CDM e 

EMATER. Foram estabelecidos parâmetros e critérios de atendimento para seleção 

das famílias e consequente perenidade das ações. 

Encaminhamentos: 

Notas: 

 

Xx/xx/2017 – Seleção e registro de famílias 

Objetivo:  

Selecionar e registrar linha de base de 10 famílias da agricultura familiar a serem 

beneficiadas pelo projeto. 

Descrição: 

Encaminhamentos: 

Notas: 

 

26/05/2017 – Primeiro encontro com possíveis beneficiários 

Objetivo:  

Apresentar projeto e critérios de seleção para os beneficiários; equipes CDM, 

EMATER, IEF, Bao Ribeiro Advogados, e agricultores. 

Descrição:  

Realizou-se no dia 26 de maio de 2017, e contou com a presença das equipes CDM, 

EMATER, IEF, Bao Ribeiro Advogados, e agricultores. O projeto e os critérios de 

seleção foram apresentados e as dúvidas esclarecidas, sendo a principal dúvida 

referente ao processo de criação da cooperativa. Percebeu-se um “preconceito” por 

parte de alguns possíveis beneficiados em relação a formalização da cooperativa -

talvez por não compreender os ramos de atuação da cooperativa-. 

Encaminhamentos: 

Notas: 

 

02/06/2017 – Lançamento do Projeto 

Objetivo:  
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Realizar lançamento oficial do Projeto; equipes CDM, Anglo Gold Ashanti, On Energia 

Solar, Prefeitura Municipal de Caeté, EMATER, IEF, Bao Ribeiro Advogados, e 

agricultores. 

Descrição: 

Realizou-se no dia 02 de junho de 2017, na sala de Educação Ambiental – Polícia de 

Meio Ambiente de Caeté, e contou com a presença das equipes CDM, Anglo Gold 

Ashanti, On Energia Solar, Prefeitura Municipal de Caeté, EMATER, IEF, Bao Ribeiro 

Advogados, e agricultores. O projeto foi apresentado e a equipe técnica sentiu 

necessidade de esclarecer melhor sobre o processo de formalização da cooperativa. 

Encaminhamentos: 

Notas: 

 

26/06/2017 – Alinhamentos com Anglo Gold Ashanti 

Objetivo:  

Alinhar questões referente ao desenvolvimento do projeto e esclarecer dúvidas; 

equipes CDM e Anglo Gold Ashanti. 

Descrição: 

Realizou-se no dia 26 de junho de 2017, via plataforma digital (Zoom) e contou com a 

presença das equipes da CDM e da Anglo Gold Ashanti. Houve uma retomada do 

projeto devido à necessidade de esclarecimentos gerais e em relação ao conceito de 

cooperativa. Foi realizada também uma alteração no escopo do projeto, incluindo 

mais uma pessoa na equipe e ampliando a quantidade de encontros para elaboração 

do Plano de Investimento Individual Anual e realização do Diagnóstico Rural. 

Encaminhamentos: 

Notas: 

 

29/06/2017 – Seleção final dos beneficiários  

Objetivo:  

Selecionar beneficiários do projeto Cooperação Solar; equipes CDM e EMATER. 

Descrição:  

Realizou-se no dia 29 de junho de 2017. Foram definidos os beneficiários e o critério 

de desempate utilizado foi a renda. 

Encaminhamentos: 

Notas: 

 

06/07/2017 – Reunião com beneficiários sobre associação do grupo por meio de 

consórcio ou cooperativa 

Objetivo:  

Formalizar consórcio ou cooperativa; equipe CDM e beneficiários. 

Descrição: 

Realizou-se no dia 06 de julho de 2017, e contou com a equipe CDM e beneficiários 

do projeto. Foi apresentado detalhadamente o escopo e o processo de capacitação 
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do projeto, explicou sobre a alteração da cooperativa para consórcio, por motivo 

único de simplificar o entendimento de todos, detalhou o processo de formalização 

do consórcio e realizou a análise da documentação individual de cada beneficiário. 

Encaminhamentos: 

Notas: 

 

06/07/2017 – Reunião com beneficiários para consultoria jurídica sobre o consórcio e 

introdução do tema Planejamento Financeiro Anual 

Objetivo: 

Realizar consultoria jurídica em relação a constituição do consórcio e introduzir o 

tema de Planejamento Financeiro Anual; equipes da CDM, Bao Ribeiro Advogados, 

EMATER, Anglo Gold Ashanti e beneficiários. 

Descrição: 

Os beneficiários foram mobilizados através de ligações telefônicas e convite via 

aplicativo de mensagens (Whatsapp). Realizou-se no dia 06 de julho de 2017, no 

Anexo Administrativo da Prefeitura Municipal de Caeté, e contou com a presença das 

equipes da CDM, Bao Ribeiro Advogados, EMATER, Anglo Gold Ashanti e 

beneficiários. Inicialmente apresentou-se o andamento das atividades do projeto e a 

inclusão de mais um profissional na equipe para realizar o Planejamento Financeiro 

Anual de cada produtor rural, posteriormente o representante da Bao Ribeiro 

Advogados explanou sobre a associação do grupo em forma de consórcio e o 

processo de formalização, algumas dúvidas referentes ao consórcio e sua 

formalização foram levantadas pelos agricultores e esclarecidas pelo advogado. 

Encaminhamentos: 

Agendada capacitação dos agricultores rurais para o uso consciente da economia 

mensal e planejamento financeiro anual, para o dia 31 de julho de 2017, no Anexo 

Administrativo da Prefeitura Municipal de Caeté, pela equipe CDM. 

Notas: 

Dificuldade de inserção do tema Planejamento Financeiro Anual, não planejado 

anteriormente, nas atividades do projeto. O ocorrido promoveu desconforto na 

equipe em relação a aceitação da nova proposta por parte dos beneficiários; e 

desconfiança dos beneficiários em relação as ações do projeto que eles precisariam 

participar de fato; 

Importante apresentar e acordar todas as etapas do projeto em sua apresentação 

inicial para evitar resistência de seus participantes durante o desenvolvimento e 

execução das atividades. 

 

31/07/2017 – Capacitação dos agricultores rurais para o uso consciente da economia 

mensal 

Objetivo: 

Capacitar às famílias beneficiadas em relação ao planejamento do uso dos recursos 

economizados na conta de energia elétrica.  
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Descrição: 

Os beneficiários foram mobilizados através de ligações telefônicas e convite via 

aplicativo de mensagens (Whatsapp). Realizou-se no dia 31 de julho de 2017, no 

Anexo Administrativo da Prefeitura Municipal de Caeté, e contou com a presença das 

equipes CDM, IEF, e agricultores rurais. A capacitação em Educação Financeira 

abordou a seguinte pauta: A importância da Educação financeira; Planejamento 

financeiro familiar e da propriedade rural; A importância de poupar para investir; 

Quais as necessidades, desafios, comuns ao grupo? Qual investimento poderia ser 

realizado em conjunto? O tema foi apresentado aos presentes, posteriormente foi 

aberto um espaço para discussões sobre as dificuldades e necessidades individuais e 

comuns do grupo, as possibilidades de investimento em conjunto (pensando em usar 

racionalmente e em conjunto o valor economizado mensalmente nas contas de 

energia elétrica) e esclarecimento de dúvidas. Foi perceptível que nenhum dos 

presentes realizava o orçamento doméstico nem do negócio, sendo o principal 

motivo a falta de tempo. Sobre as dificuldades encontradas elencaram a 

complexidade para contratação de mão de obra para auxiliar na produção, por não 

ter condições de pagar pelo serviço; as más condições das estradas rurais; a 

dificuldade de escoamento dos produtos, que muitas vezes eram vendidos para 

atravessadores por baixos preços, resultando na perda de lucratividade; a baixa 

disponibilidade de água; e a dificuldade de trabalharem coletivamente por haver 

desavenças. Como necessidades citaram, individualmente, o Trator Girico, forno para 

assar quitandas e poço artesiano, dando ênfase ao trator que foi solicitado pela 

maioria dos produtores. Sobre o investimento comum, não foi identificado nada que 

atendesse a todos. A alternativa mais adequada ao grupo seria o trator girico, porém 

dois produtores têm este equipamento, sendo que um deles aluga o mesmo para 

outros agricultores. Outro impasse seria as longas distâncias existentes entre as 

propriedades rurais, o que geraria maior desgaste do trator, gasto com combustível, 

manutenção, tempo para deslocamento, dificuldade em encontrar um operador 

disponível (pensando no grupo de produtores) e local para guardar o equipamento. 

Encaminhamentos: 

Agendamento das visitas individuais nas propriedades dos agricultores para 

realização do diagnóstico rural; pela equipe CDM conjuntamente com os 

beneficiários; nos dias 08, 09, 10 e 11 de agosto de 2017. 

Notas: 

Dificuldade de encontrar um investimento comum aos beneficiários do projeto 

devido à natureza distinta das atividades profissionais e a localização das 

propriedades. 

 

08, 09, 10, 11/08/2017 – Visita aos beneficiários para realização do Diagnóstico Rural 

Objetivo:  

Realizar Diagnóstico do Empreendimento Rural com os agricultores através da 

aplicação de questionário. 
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Descrição:  

Os beneficiários foram mobilizados no encontro anterior, realizado no dia 31 de 

julho, bem como, através de ligações telefônicas e convite via aplicativo de 

mensagens (Whatsapp). As visitas foram realizadas entre os dias 08, 09, 10 e 11 de 

agosto de 2017 nas propriedades rurais de cada agricultor. Primeiramente foi 

produzido um instrumento para coleta dos dados e realizado mapeamento das 

propriedades a serem visitadas. Durante a visita, os dois técnicos em campo, 

conheceram as propriedades rurais, aplicaram o questionário semiestruturado e 

fizeram registros fotográficos. O instrumento utilizado abordava questões como: 

Dados do proprietário; Composição familiar; Informações gerais da propriedade; 

Comercialização do produto; Orçamento do empreendimento; e Objetivos do 

produtor. Foram realizados nove diagnósticos dos dez que estavam programados. 

Não foi possível realizar contato com um dos agricultores durante os dias destinados 

à visita, pois o produtor não tem telefone próprio, apenas para recados, a solução 

proposta foi aplicar o questionário durante os encontros com o grupo, porém o 

beneficiário não dispunha de tempo necessário para isso. Durante as visitas foi 

perceptível que os produtores não realizavam orçamento familiar nem do negócio; 

não conseguiam definir a renda mensal; não separavam os gastos familiares do 

negócio; não tinham perspectiva de futuro, nem de crescimento. Em relação ao 

investimento em conjunto, a maioria dos produtores demostraram interesse pelo 

Trator Girico, porém seria preciso avaliar a logística de uso deste, devido as distâncias 

entre as propriedades e porque dois produtores já têm este equipamento. Três 

produtores rurais precisaram ser reavaliados pois apresentavam grande produção se 

comparado ao restante do grupo, (conta de luz em torno de R$6.000,00/mês).  

Encaminhamentos:  

Criar instrumento para controle financeiro (planilhas de orçamento doméstico e do 

negócio); Apresentar resultado do diagnóstico e plano de investimento anual; por 

CDM, reunião agendada para 03 de outubro de 2017. 

Notas: 

Realizar visita prévia nas propriedades rurais para mapeamento da área; 

Realizar teste piloto do instrumento de coleta de dados; 

Agendar data e hora com cada agricultor. 

 

03/10/2017 – Reunião com beneficiários para apresentar o Plano de Investimento 

Anual 

Objetivo:  

Realizar reunião para apresentação dos resultados do Diagnóstico Rural, do Plano de 

Investimento Anual e informações gerais do projeto; CDM e agricultores rurais. 

Descrição:  

Os beneficiários foram mobilizados através de ligações telefônicas e convite via 

aplicativo de mensagens (Whatsapp). Realizou-se no dia 03 de outubro de 2017, no 

Anexo Administrativo da Prefeitura Municipal de Caeté, e contou com a presença das 
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equipes da CDM e beneficiários. O Diagnóstico Rural e o Plano de Investimento Anual 

tiveram como objetivo ponderar sobre a forma de produção e gestão da propriedade 

pelos agricultores, entender as facilidades e as dificuldades encontradas por eles e 

traçar um plano de investimento individual ou coletivo (cooperativa). Os resultados 

foram apresentados aos presentes, seguidos da proposta para o plano de 

investimento anual. Como resultados verificou-se que os produtores rurais visitados 

têm suas propriedades em regiões distintas do município de Caeté, apresentam 

negócios variados, e características próprias. Porém todos apresentavam certo grau 

de dificuldade em relação a gestão do trabalho e finanças da propriedade, 

importante ressaltar que a ausência do plano de trabalho e do planejamento 

financeiro são itens que contribuem para estas dificuldades. Identificou-se, portanto, 

a necessidade de preparar o produtor rural para que este consiga conduzir melhor o 

seu negócio. Sugere-se portanto capacitações e acompanhamento em relação a 

gestão da propriedade rural, para construção de uma base em educação financeira 

vinculada ao plano de trabalho do negócio para todos os beneficiários do Projeto. 

Diante do exposto, ficou inviável a realização de um plano de investimento individual 

ou coletivo, pois, para que isso ocorra os produtores precisam estar aptos a gerir 

corretamente o empreendimento rural. Importante a realização de uma articulação 

com outras instituições para construção de uma capacitação voltada à gestão do 

negócio rural, planejamento financeiro e plano de trabalho. Para finalizar o encontro 

foi aberto um espaço para tirar eventuais dúvidas. 

Encaminhamentos: 

Criar um livreto com ferramentas para auxiliar os produtores rurais a realizarem o 

planejamento do orçamento doméstico e do negócio (controle financeiro).  

Notas: 

 

16/10/2017 – Reunião com beneficiários para formação e estruturação da 

Cooperativa  

Objetivo: 

Realizar reunião para formar e estruturar cooperativa, assinar ata e estatuto; equipes 

da CDM, Bao Ribeiro Advogados, e beneficiários. 

Descrição:  

Os beneficiários foram mobilizados através de ligações telefônicas e convite via 

aplicativo de mensagens (Whatsapp). Realizou-se no dia 16 de outubro de 2017, no 

Anexo Administrativo da Prefeitura Municipal de Caeté, e contou com a presença das 

equipes da CDM, Bao Ribeiro Advogados, e beneficiários. O tema foi apresentado aos 

presentes ressaltando a escolha da cooperativa e não consórcio, pois este último 

tornaria o processo mais caro, posteriormente a ata e o estatuto foram lidos pela 

representante da equipe Bao Ribeiro Advogados para os agricultores, as dúvidas 

referentes as cláusulas, foram esclarecidas e no final foi realizada a assinatura dos 

dois documentos.  

Encaminhamentos:  
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Enviar documentos para análise e formalização na OCEMG e JUCEMG. 

Notas: 

 

30/10/2017 – Capacitação dos agricultores rurais em eficiência energética 

Objetivo:  

Realizar encontro para Capacitação em Eficiência Energética das famílias 

beneficiadas; equipes da CDM, SSA Soluções, Yunus Negócios Sociais - Minas Gerais, 

Anglo Gold Ashanti, e beneficiários. 

Descrição:  

Para realização da capacitação em Eficiência Energética contratou-se a empresa SSA 

Soluções com ampla experiência em desenvolvimento de soluções socioambientais e 

de eficiência energética, que visa criar valor compartilhado para empresas e 

sociedade. Os beneficiários foram mobilizados através de ligações telefônicas e 

convite via aplicativo de mensagens (Whatsapp). Realizou-se no dia 30 de outubro de 

2017, no Anexo Administrativo da Prefeitura Municipal de Caeté, e contou com a 

presença das equipes da CDM, SSA Soluções, Yunus Negócios Sociais - Minas Gerais, 

Anglo Gold Ashanti, e beneficiários. Foi abordada a seguinte pauta: eficiência 

energética; energia sustentável; fontes de energia; e sistema elétrico nacional. O 

tema foi apresentado aos presentes, visando o uso racional da energia elétrica e 

formas de eficientização, ampliação das possibilidades de eficientização de energia, 

difusão da cultura de racionalização do uso para os familiares, esclarecimento de 

eventuais dúvidas e fornecimento de instruções. No final foram entregues brindes 

para os presentes. Neste mesmo dia, após finalizar o encontro com os agricultores, 

foi realizada uma mentoria presencial com a equipe Yunus e Alnglo Gold, o assunto 

abordado foi o andamento das atividades do projeto. 

Encaminhamentos:  

Notas: 

 

Xx/xx/2017 – Registro CEMIG 

Objetivo: 

Criar e registrar cooperativa das famílias a serem beneficiadas com a geração de 

energia em regime condominial; equipes CDM e CEMIG.  

Descrição:  

Encaminhamentos: 

Garantir que o crédito de geração de energia seja feito na conta das famílias 

selecionadas; equipe CDM. 

Notas: 

 

Xx/xx/2017 – Usina de geração fotovoltaica 

Objetivo:  

Comentado [A13]: Considerar q quem fez essa 
capacitacao foi a SSA 

Comentado [A14R13]: Ok 
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Implantar usina de geração fotovoltaica em espaço público municipal e reduzir a 

conta de energia elétrica de 10 áreas de agricultores familiares; equipes CDM e On 

Energia Solar. 

Descrição:  

Encaminhamentos: 

• Definir localização para implantação da Usina; equipes CDM, On Energia Solar 

e Prefeitura Municipal; 

• Solicitar viabilidade de geração de energia compartilhada; equipes CDM e On 

Energia Solar; 

• Elaborar projeto executivo definitivo da Usina; equipes CDM e On Energia 

Solar; 

• Elaborar Projeto para solicitar ligação do Padrão de Energia; equipes CDM e 

On Energia Solar; 

• Adquirir e instalar equipamentos; equipes CDM e On Energia Solar; 

• Elaborar estudo para verificação de impacto na conta de energia elétrica. 

equipes CDM e On Energia Solar; 

Notas: 

 

Xx/xx/2017 – Local usina 

Objetivo:  

Definir localização para implantação da usina; equipes CDM, Prefeitura, On Energia 

Solar 

Descrição: 

Encaminhamentos: 

• Visitar prováveis locais para verificação de viabilidade de implantação da 

usina; equipe On Energia Solar; 

• Definir local; equipes CDM, Prefeitura Municipal e On Energia Solar; 

• Formalizar juridicamente uso do local por 25 anos; equipe CDM e Bao Ribeiro 

Advogados. 

Notas: 

 

Xx/xx/2017 – Solicitação de geração de energia 

Objetivo:  

Solicitar viabilidade de geração de energia compartilhada junto a CEMIG; equipes 

CDM, Prefeitura Municipal, On Energia Solar 

Descrição: 

Encaminhamentos: 

• Acompanhar junto a CEMIG este processo; equipe CDM. 

Notas: 

 

Xx/xx/2017 – Projeto executivo usina 

Objetivo:  
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Elaborar projeto executivo definitivo da usina; equipes CDM e On Energia Solar. 

Descrição: 

Encaminhamentos: 

• Validar o projeto executivo; equipes CDM e On Energia Solar. 

Notas: 

 

Xx/xx/2017 – Projeto do padrão de energia elétrica 

Objetivo:  

Elaborar projeto e solicitar ligação do padrão de energia. 

Descrição:  

Encaminhamentos: 

• Aquisição do padrão de energia elétrica; Prefeitura Municipal; 

• Elaboração do projeto; equipe On Energia Solar; 

• Instalação do padrão de energia elétrica; Prefeitura Municipal; 

• Solicitação de ligação do padrão; equipe On Energia Solar; 

• Acompanhamento do processo; equipe CDM 

Notas: 

Atraso no projeto devido à dificuldade de cumprimento de responsabilidades e 

prazos por parte da Prefeitura Municipal de Caeté. Inicialmente a Prefeitura faria a 

compra e instalação do padrão, após meses de espera disseram que não seria mais 

possível executar este serviço, devido ao impasse a CDM arcou com o serviço 

utilizando recursos próprios. 

 

Xx/xx/2017 – Instalação usina 

Objetivo:  

Adquirir e instalar equipamentos; equipe On Energia Solar 

Descrição: 

Encaminhamentos: 

• Especificação técnica do equipamento a ser adquirido; equipe On Energia 

Solar; 

• Realização de Orçamentos; equipes CDM e On Energia Solar; 

• Aquisição do equipamento; equipe On Energia Solar; 

• Instalação; equipe On Energia Solar. 

Notas: 

 

Xx/xx/2017 – Estudo de impacto 

Objetivo:  

Elaborar estudo para verificação de impacto na conta de energia elétrica, avaliar a 

performance de geração elétrica e abatimento na conta de energia; equipe CDM. 

Descrição: 

Encaminhamentos: 
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• Analisar conta de energia de cada beneficiário referente ao mês anterior do 

início do uso da energia compartilhada; equipe CDM; 

• Analisar conta de energia de cada beneficiário referente ao 6º mês após início 

do uso da energia compartilhada e capacitações; equipe CDM; 

• Apresentar resultados; equipe CDM. 

Notas: 

 

Xx/xx/2017 – Capacitação dos atores institucionais do projeto para manutenção do 

sistema 

Objetivo:  

Capacitar os técnicos da prefeitura para operacionalização e manutenção do sistema 

instalado; equipe On Energia Solar. 

Descrição: 

Encaminhamentos: 

• Elaboração de TR para capacitação com: Objetivo, Temas, Conteúdos, CH; 

• Definição data, Local; 

• Execução da Capacitação; 

• Elaboração de relatório. 

Notas: 

 

Xx/xx/2017 – Capacitação dos atores institucionais do projeto para perenidade das 

ações  

Objetivo: 

Criar sistemática junto à EMATER para a continuação do projeto e ampliação do 

atendimento, validar critérios definidos anteriormente, criar as bases para 

perenidade do projeto e validar metodologia; equipes CDM e EMATER. 

Descrição: 

Encaminhamentos:  

Formalizar juridicamente o acompanhamento das famílias no âmbito do projeto de 

energia compartilhada; equipe CDM. 

Notas: 

 

Xx/xx/2017 – Sistematização e difusão da experiência implementada 

Objetivo: 

Elaborar documento final contendo a sistematização do projeto piloto, consolidar 

experiência realizada ao longo do projeto; equipe CDM. 

Descrição: 

Encaminhamentos: 

• Realizar registro mensal das ações e pontos importantes de correção de rota 

do projeto; equipe CDM; 

• Elaborar documento final contendo a sistematização do projeto piloto; equipe 

CDM; 
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• Promover evento para divulgação das ações em âmbito regional; equipe 

CDM. 

Notas: 

 

Xx/xx/2017 – Evento de divulgação 

Objetivo:  

Promover evento para divulgação das ações em âmbito regional, difundir em âmbito 

regional e nacional as ações do projeto; equipe CDM. 

Descrição: 

Encaminhamentos: 

Notas: 

 

Xx/xx/2017 – Reunião de encerramento do projeto 

Objetivo:  

Realizar reunião de encerramento do projeto; equipe CDM. 

Descrição: 

Encaminhamentos: 

Notas: 

 

o Programa de pré-aceleração de negócios sociais: Assessoria Yunus Negócios 

Sociais - Minas Gerais 

 

O objetivo do programa de pré-aceleração de negócios sociais da Yunus é atingir 

maior autossustentação dos projetos, para que estes atinjam sua “ficção social”.  

A capacitação contou com reuniões à distância e presenciais, entre os meses de abril 

a dezembro de 2017. Foram realizados encontros online, quinzenais e em grupo, e 

cinco mentorias online ou presencial. 

 

Temas abordados: 

Encontro 1 – Direcionamento para desenvolvimento das primeiras atividades 

de exploração do contexto; 

Encontro 2 – Solução de dúvidas após o início da realização das primeiras 

atividades de exploração do contexto; 

Encontro 3 – Direcionamento para desenvolvimento de atividade de ideação 

de possibilidades para autossustentação financeira (Detalhamento e 

levantamento de ideias); 

Encontro 4 – Comparação de ideias; 
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Encontro 5 – Importância do mercado (Desenvolvimento de mercado I); 

Encontro 6 – Importância do mercado (Desenvolvimento de mercado II); 

Encontro 7 – Estratégia de marketing (Comunicação com o mercado I); 

Encontro 8 – Estratégia de marketing (Comunicação com o mercado II); 

Encontro 9 – Estratégia de marketing (Comunicação com o mercado III); 

Encontro 10 – Estruturação da operação I; 

Encontro 11 – Precificação (Proposta de valor); 

Encontro 12 – Precificação; 

Encontro 13 – Estruturação da operação; 

Encontro 14 – Desafios comuns aos projetos; 

Encontro 15 – 

Encontro 16 – Oportunidades. 

 

Importância para projeto: 

Capacitação da equipe envolvida para melhor utilização de mecanismos do negócio 

social. Os negócios sociais têm como principal missão solucionar um problema social 

ou ambiental. São autossustentáveis financeiramente e reinvestem o lucro no 

próprio negócio para aumentar seu impacto. 

 

 

• Dificuldade encontradas 

 

Instalação do padrão de energia elétrica 

Descrição: Inicialmente ficou acordado que a Prefeitura de Caeté seria responsável 

pelos custos de compra e instalação do padrão de energia elétrica da usina, porém 

isto não foi possível. Além de atrasar o projeto em muitos meses, a Prefeitura 

Municipal alegou não ter condições de assumir tal responsabilidade. 

Como foi solucionado? 

Para não prolongar ainda mais esta etapa do projeto, a CDM assumiu a 

responsabilidade e custeou todos os gastos necessários com recursos próprios.  

 

Reforma do telhado 

Descrição: Reforma do telhado do Cine Teatro Caeté após chuva de granizo danificá-

lo. As fortes chuvas de granizo que atingiram o município de Caeté em novembro de 
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2017 danificaram o telhado do Cine Teatro Caeté, local de instalação da usina de 

geração de energia solar, sendo necessário a paralisação da obra de instalação da 

usina para reforma do telhado. A Prefeitura Municipal, responsável pela obra de 

reforma do telhado, não teve condições de assumir os gastos pois a prioridade era 

auxiliar as famílias do município que também sofreram com os danos das chuvas.  

Como foi solucionado? Foi necessário buscar alternativas para cobrir as despesas da 

reforma do telhado. Devido à demora e dificuldade para encontrar fontes 

financiadoras a CDM assumiu os gastos da reforma com recursos próprios. 

 

Extravio de equipamentos da usina (estocados) 

Descrição: Devido aos danos causados pela chuva de granizo no final de 2017, foi 

preciso paralisar as obras de instalação da usina e consequentemente estocar os 

equipamentos. Posteriormente foram identificadas infiltrações e goteiras nas salas 

do prédio do Cine Teatro, sendo necessário o remanejamento dos materiais das 

salas. Porém, esta ação não foi comunicada à CDM nem à On Energia Solar, sendo 

realizada pelos funcionários presentes no local. Os equipamentos da usina se 

misturaram aos demais ali presentes, e alguns deles se perderam. 

Como foi solucionado? Após a conferência de todos os equipamentos pelas equipes 

CDM e On Energia Solar foram identificados os itens que precisavam ser repostos. 

Quando isto ocorreu a reforma do telhado já estava concluída, e para não atrasar a 

retomada da obra de instalação da usina, a On Energia Solar cedeu os equipamentos 

que tinham em estoque e a CDM comprou posteriormente os mesmos itens para 

reposição. Assim foi possível dar andamento na instalação da usina, de acordo com a 

estabilidade do tempo (dias de sol) -como a instalação foi realizada no verão o tempo 

influenciou diretamente esta etapa do projeto-. 

 

Renovação da permissão de acesso no sistema da CEMIG 

Descrição: Devido ao tempo gasto na reforma do telhado do Cine Teatro Caeté, a 

permissão de acesso ao sistema da CEMIG venceu sendo necessário sua renovação  -

realizada pela empresa On Energia Solar-, todo processo foi acompanhado pela CDM. 

A instalação da parte elétrica da usina foi programada para ser realizada e testada 

após a renovação da permissão de acesso ao sistema da CEMIG. 

Como foi solucionado? Acompanhamento desta etapa e solicitação da renovação da 

permissão de acesso ao sistema da CEMIG. 

 

Instalação da usina 

Descrição: A instalação da usina fotovoltaica precisou de um tempo maior (meses) 

que o programado para ser finalizada devido a alguns impasses, como: demora na 
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instalação do padrão de energia elétrica; necessidade de reforma do telhado; 

reposição dos materiais extraviados;  estabilidade do tempo; renovação da 

permissão de acesso ao sistema da CEMIG; atualização no projeto da usina solicitada 

pela CEMIG (responsabilidade da On Energia Solar); prazos estipulados pela CEMIG 

para protocolar e executar as solicitações de vistorias, e principalmente, a 

disponibilidade da empresa On Energia Solar para finalizar o serviço. Foi preciso 

programar várias vezes a retomada do trabalho de acordo com a disponibilidade da 

mesma.  

Como foi solucionado? Foi necessário aguardar a finalização da reforma do telhado e 

agendar nova data para retomada da obra de acordo com a disponibilidade da 

equipe On Energia Solar. Para resolver o problema dos materiais extraviados a On 

Energia Solar disponibilizou os itens estocados, e a CDM os repôs posteriormente, 

assim deu-se continuidade na instalação da usina não sendo necessário aguardar a 

compra e entrega dos materiais. Esta etapa foi acompanhada pela equipe CDM 

através de ligações telefônicas, via aplicativo de mensagens (Whatsapp), e-mails e 

visitas à empresa, reuniões no escritório central da CDM, bem como, ligações para 

CEMIG. 

 

Histórico implantação usina fotovoltaica 

Data Descrição 

nov/17 Chuva de granizo em Caeté e interrupção na instalação da usina 

dez/17 Identificação de possíveis financiadores para reforma do telhado 

jan/18 Finalização da reforma do telhado; Extravio de materiais usina 

01/fev Retomada de instalação da usina agendada para 05/02 

07/mar 

CDM solicita para On Energia Solar a renovação da liberação do 

projeto (Permissão de Acesso da CEMIG); Recebida da On Energia 

Solar lista de materiais extraviados 

09/mar Retomada de instalação da usina agendada para 12/03 

13/mar 
On Energia Solar solicita à Cemig a renovação da liberação do projeto 

(Permissão de Acesso da CEMIG)  

15/mar 

CEMIG responde informando que a solicitação deverá ser feita via 

protocolo de atendimento e sistema APR WEB. 

On Energia Solar tenta refazer solicitação, porém consta na CEMIG 

débito em nome da CDM. 

Situação é repassada  ao cliente para que o mesmo quite o referido 

débito. 

19/mar Pagamento de débito em aberto na CEMIG 
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20/mar 
On Energia Solar tenta refazer solicitação de renovação da liberação 

do projeto, porém ainda consta em aberto débito do cliente. 

21/mar CDM confirma que o débito já foi quitado 

28/mar 
Solicitação de renovação da liberação do projeto realizada via sistema 

da CEMIG pela On Energia Solar 

31/mar 
CEMIG solicita o envio de documentação e projeto via sistema APR 

WEB para análise; Documentação é enviada pela On Energia Solar 

02/abr Pedido da renovação da liberação do projeto protocolada na CEMIG 

09/abr 
CEMIG aprova pedido de renovação da liberação do projeto 

(Permissão de Acesso da CEMIG)  

03/mai On Energia Solar solicitada vistoria da CEMIG para a ligação da usina. 

04/mai 

CEMIG gera NS para a vistoria e troca do medidor; Protocolada 

solicitação de vistoria no padrão da usina. Previsão para realização até 

11/05 

07/mai Vistoria CEMIG. Resultado: geração indevida 

08/mai 

CEMIG solicita atualização na documentação da usina; informa que 

novo processo de análise deverá ser solicitado; On Energia Solar 

atualiza documentação e solicita novo pedido de vistoria 

11/mai 

CEMIG solicita o envio de documentação e projeto via sistema APR 

WEB para análise; Documentação é enviada pela On Energia Solar; 

Protocolado novo pedido de vistoria no padrão 

22/mai 

Parecer de acesso aprovado pela CEMIG (documentação está de 

acordo com o solicitado); Nova solicitação de vistoria realizada pela On 

Energia Solar 

23/mai 
Pedido de vistoria protocolado na CEMIG,  cujo prazo de resposta é em 

até 07 dias corridos.  

30/mai Previsão para retorno da vistoria da CEMIG 

  

Critérios de seleção dos beneficiários 

Descrição: Identificou-se que o intervalo referente ao valor da DAP, critério para 

seleção de beneficiários do projeto, era considerável e ocasionou a participação de 

produtores com pequenas e grandes produções.  
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Como foi solucionado? Para resolver este impasse, e considerando que alguns 

produtores explanaram sobre a situação, a equipe CDM conversou com o grupo 

sobre as características do projeto novamente, deixando claro que a participação não 

era obrigatória.  

 

Saída e substituição de beneficiários  

Descrição: Durante o diagnóstico foi verificado que três produtores rurais 

apresentavam grande produção, se comparado ao restante do grupo. Com conta de 

luz em torno de R$6.000,00/mês, percebeu-se também que estes beneficiários 

consideravam irrelevante o desconto mensal estipulado pelo projeto na conta de luz.  

Como foi solucionado? Diante disso, viu-se a necessidade de conversar novamente 

com os beneficiários sobre o projeto, reforçar os benefícios gerados, e esclarecer que 

a participação não era obrigatória e que os participantes tinham o livre arbítrio de 

permanecer ou não no grupo de acordo com o interesse de cada um. Dois 

produtores optaram pelo desligamento do projeto e posteriormente estes foram 

substituídos por indicações da EMATER. 

 

 

 

Alteração Cooperativa – Consórcio – Cooperativa 

Descrição: Para o compartilhamento de energia entre os agricultores rurais era 

preciso que o grupo de beneficiários estivessem formalizados em consórcio ou 

cooperativa, uma exigência da CEMIG. Inicialmente pensou em realizar uma 

cooperativa, mas a ideia foi descartada devido a intenção de simplificar o 

entendimento dos integrantes, visto que muitas dúvidas surgiram sobre o assunto. 

Optou então pelo consórcio, porém verificou-se posteriormente que os custos para 

formalização e manutenção eram altos e inviáveis, voltou então a ideia inicial de 

cooperativa. 

Como foi solucionado? Após algumas discussões com o jurídico do projeto e com os 

beneficiários optou por oficializar o grupo como Cooperativa. 

 

Formalização da cooperativa 

Descrição: A formalização da Cooperativa demorou mais que o esperado (meses) 

devido à dificuldade em coletar os dados necessários e assinaturas de todos os 

beneficiários e parentes, substituição de dois beneficiários do projeto, troca de 

endereço e índice cadastral da sede da cooperativa, bem como, pelas alterações 

necessárias nos documentos de formalização, Ata e Estatuto, solicitadas pela OCEMG 

(05 pedidos de correção), ao prazo necessário para análise das correções, e à 

Comentado [A15]: Achei que estea itens ficaram 
reoetitivos (selecao e saida e subsitituicao) 

Comentado [A16R15]: Ok 
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solicitação de correções já realizadas, sendo necessário neste último caso reunião 

presencial na OCEMG; à dificuldade do presidente da Cooperativa em enviar 

declaração assinada dizendo não existir nenhum parentesco entre ele e demais 

cooperados (solicitada pela OCEMG); e ao período de 120 dias de greve da JUCEMG 

(período de outubro de 2017 a janeiro de 2018). 

Como foi solucionado? Acompanhamento desta etapa, correção e envio dos 

documentos para OCEMG, reunião na OCEMG. 

 

Diagnóstico Rural  

Descrição: O impasse encontrado nesta atividade refere-se ao acesso às 

propriedades rurais -grandes distâncias e não conhecimento prévio do território-. 

Para realização do diagnóstico rural foi preciso mapear as propriedades a serem 

visitadas afim de facilitar a localização em campo. Porém, algumas propriedades por 

estarem afastadas da área urbana não foram identificadas no GPS - Global 

Positioning System, além de encontrar vias em condições desfavoráveis para 

circulação de veículos. Outra situação presenciada foi a identificação de quatro 

distritos e não dois como estipulado inicialmente no escopo do projeto, fato que 

aumentou as distâncias entre as propriedades. 

Como foi solucionado? Para encontrar as propriedades, além de usar o GPS, foi 

preciso pedir informação para os moradores locais, e em alguns casos ser guiado por 

moradores da propriedade. 

 

Relacionamento entre os beneficiários e participação no projeto 

Descrição: um desafio encontrado neste projeto refere-se ao relacionamento entre 

os integrantes do grupo, pautado em conflitos e intrigas. Tal situação pode estar 

relacionada ao pequeno porte do município, que de acordo com o Censo realizado 

em 2010, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, eram 40.750 

pessoas -sendo considerado um município de pequeno porte aquele com até 100 mil 

habitantes-, bem como, o exercício de atividades profissionais de mesma natureza, 

resultando em certa proximidade e proporcionando um ambiente de desavenças. 

Além da complexidade de relacionamento entre alguns integrantes do grupo, houve 

dificuldade de participação dos agricultores nos encontros, uma vez que estes não 

podiam se afastar da propriedade por muito tempo ou parar suas atividades.   

Como foi solucionado? Buscou conscientizar o grupo em relação ao trabalho 

coletivo, para que eles se percebam como parceiros e não como concorrentes. 

Percebeu que ao longo do projeto surgiu o desejo de trabalho em conjunto por parte 

de alguns produtores, pois viram que a formação de grupos poderia fortalecer o 

negócio de cada um deles. Como resultado deste trabalho foi criada e formalizada 

uma associação, entre três produtores, com a finalidade de venda coletiva de seus 

produtos. 
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Substituição técnico EMATER 

Descrição: A substituição do técnico da EMATER aconteceu devido a solicitação de 

transferência por parte da técnica atual (do período) de Caeté para outro município. 

Situação destacada como dificuldade por romper a sequência das atividades da 

técnica que acompanhava o projeto desde o início, sendo necessário repassar tudo 

para o técnico assumiria o cargo. 

Como foi solucionado? Realização de reunião para conhecer o novo representante 

da EMATER de Caeté e discutir os próximos passos do projeto. O projeto foi 

apresentado ao novo representante da EMATER, as dúvidas levantadas foram 

esclarecidas e no final foi realizada uma breve discussão sobre os próximos passos do 

projeto. 

 

Relação com Prefeitura no que tange ao cumprimento das responsabilidades e prazos 

Descrição:  A Prefeitura Municipal de Caeté se responsabilizou com os gastos de 

compra e instalação do padrão de energia elétrica, bem como, com a reforma do 

telhado do Cine Teatro Caeté. Após longo período de espera (meses) em ambos os 

casos, a Prefeitura informou que não seria possível assumir tais responsabilidades. 

Como foi solucionado? A CDM assumiu todas as despesas -com recursos próprios- 

para solucionar os problemas e dar continuidade no projeto. 

 

Relação com Anglo Gold Ashanti no que tange ao entendimento do projeto 

Descrição: A equipe da Anglo Gold Ashanti encontrou grande dificuldade em 

compreender o objetivo do projeto, pois acreditava que a criação de uma 

cooperativa iria resultar em um trabalho complementar com os agricultores, porém, 

como já exposto neste documento, a formalização do grupo em cooperativa ocorreu 

por ser uma exigência da CEMIG para geração de energia compartilhada.  

Como foi solucionado? Foram realizadas reuniões, presenciais e online, para 

alinhamentos sobre a proposta do projeto e andamento das atividades. Algumas 

modificações foram realizadas no projeto para atender as necessidades da empresa, 

como, a inclusão de mais um profissional na equipe, a realização do Diagnóstico 

Rural, a Capacitação em Educação Financeira e o Plano de Investimento Anual. 

 

Relação com On Energia Solar no que tange ao cumprimento das responsabilidades e 

prazos 

Comentado [A17]: Aqui pode falar de qual foi essa 
dificuldade. No caso, eles acharam que seria feito um 
trabalhonde desenvolvimento junto aos integrantes da 
cooperativa, porem a cooperativa era mera exigencia formal 
da cemig. 

Comentado [A18R17]: Ok 
 

Comentado [A19]: Foi incluido tambem a realizacao do 
diagnostico nas propriedades para a realizacao do plano de 
individual 

Comentado [A20R19]: Ok 
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Descrição: Dificuldade de cumprimento de prazos por parte da empresa On Energia 

Solar, resultando em atrasos em todas etapas de sua responsabilidade. 

Como foi solucionado? Acompanhamento de todos os processos e cobrança dos 

prazos estipulados. 

 

• Facilidades encontradas 

 

Apoio da EMATER 

Descrição: Apoio do técnico da EMATER antes e após substituição, colaborando sempre 

que possível e participando dos encontros. 

 

Interesse dos beneficiários 

Descrição: Interesse no projeto e participação nas atividades, mesmo diante da 

dificuldade de se ausentar da propriedade. Pra melhor atendê-los e visando a 

participação de todos nos encontros do projeto, foi acordado com eles que as reuniões 

não ultrapassariam 60 minutos. 

 

Parcerias estabelecidas 

Descrição: Excelentes parcerias estabelecidas para viabilizar a execução do projeto, 

sendo os parceiros a Anglo Gold Ashanti, On Energia Solar, Bao Ribeiro Advogados, 

EMATER e Prefeitura Municipal de Caeté. 

 

 

• Monitoramento (planejado x realizado) 
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Planejado Realizado 

Resultados Atividades Status Descrição 

Resultado 01 

1.1 – Realizar reunião de partida de projeto com parceiros 
e financiadores do projeto. 

Realizado 
 

 

Articulados os atores 
institucionais para 

realização do projeto 
piloto: ONG, EMATER, 
Prefeitura Municipal, 
iniciativa privada por 

meio de um protocolo de 
intenções e 

responsabilidades. 

1.2 - Estabelecer juntamente com EMATER critérios para 
seleção das famílias e eventual substituição. 

Realizado 
 

 

1.3 - Selecionar e registrar linha de base de 10 famílias da 
agricultura familiar a serem beneficiadas pelo projeto 

 
Realizado 
 

 

1.4 - Criar e registrar junto à CEMIG consórcio/cooperativa 
das famílias a serem beneficiadas com a geração de 
energia em regime condominial 

Realizado 
 

 

Resultado 02 

2.1 - Definir localização para implantação da Usina 
Realizado 
 

 

Implantada usina de 
geração fotovoltaica em 
Espaço público municipal 

e reduzida a conta de 
energia elétrica de 10 
áreas de agricultores 

2.2 - Solicitar viabilidade de geração de energia 
compartilhada 

Realizado 
 

2.3 - Elaborar projeto executivo definitivo da Usina 
Realizado 
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familiares 

2.4 - Elaborar Projeto para solicitar ligação do Padrão de 
Energia 

Realizado 
 

2.5 – Adquirir e instalar equipamentos 
Realizado 
 

 

2.6 – Elaborar estudo para verificação de impacto na conta 
de energia elétrica  

  

Resultado 03 
3.1 – Realizar capacitação de técnicos da prefeitura para 
operacionalização e manutenção do sistema instalado 

  

Capacitados os atores 
institucionais do projeto 
para a manutenção dos 

equipamentos, 
perenidade das ações e 

famílias beneficiadas 
quanto a uso racional da 
energia elétrica e formas 

de eficientização. 

3.2 – Criar junto à EMATER sistemática para a continuação 
do projeto e ampliação do atendimento 

  

3.3 – Realizar capacitação das famílias beneficiadas para a 
uso racional da energia elétrica e formas de eficientização. 

Realizado 
 

 

3.4 - Realizar capacitação das famílias beneficiadas para a 
uso consciente da economia mensal 

Realizado 
 

 

Resultado 04 
4.1 – Realizar registro mensal das ações e pontos 
importantes de correção de rota do projeto 

  

Sistematizada e 
difundida a experiência 

implementada 4.2 – Elaborar documento final contendo a sistematização 
do projeto piloto 

Realizado 
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4.3 – Promover evento para divulgação das ações em 
âmbito regional.  
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Resultados 

• Resultados alcançados 

Após a execução do Projeto de Compartilhamento de Energia – Cooperação Solar 

algumas mudanças foram observadas, se comparado a situação anterior à implantação 

desta experiência. Como: 

• Construção da usina fotovoltaica, geração de energia limpa e desconto na conta de 

energia elétrica de 10 agricultores rurais dos distritos de Roças Novas, Antônio dos 

Santos, Água Limpa e Penedia, pertencentes ao município de Caeté; 

• Fortalecimento dos vínculos dos produtores rurais, pois mesmo diante de tantas 

desavenças entre seus membros foi possível atuar com harmonia durante o projeto, 

contando com o interesse e colaboração de todos; 

• Criação de uma associação por iniciativa de três beneficiários do projeto, com o 

objetivo de vender em conjunto os itens produzidos nas propriedades. Cabe ressaltar 

que esta associação não tem nenhum vínculo com o projeto Cooperação Solar, mas 

seu surgimento aconteceu a partir do fortalecimento das relações entre seus 

membros, motivada a partir dos encontros. 

• Acesso dos beneficiários à informação, além do conhecimento empreendido durante 

as capacitações realizadas de acordo com o escopo do projeto, os agricultores 

tiveram a oportunidade de obter um aprendizado mais amplo sobre assuntos 

relacionados ao projeto, e também a respeito dos direitos e deveres dos produtores 

rurais, bem como, àqueles referentes ao associativismo. 

Percebe-se que as mudanças ocorridas não aconteceriam caso não houvesse a 

implantação da referida experiência. 

Como resultado não esperado produzido tem-se a abrangência do projeto em quatro 

distritos de Caeté e não dois como estabelecido no escopo do projeto. Esta questão 

implicou no aumento da distância entre as propriedades para realização do Diagnóstico 

Rural. Porém, este fato mostra que independente da distância existente entre as 

propriedades é possível realizar o projeto de compartilhamento de energia limpa. 

Comentado [A21]: Revisar no textompois tem lugar que 
fala 15 

Comentado [A22R21]: Ok 
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Os resultados esperados do projeto, como, articulação dos atores institucionais; 

implantação da usina e redução na conta de energia elétrica de 10 produtores rurais; 

capacitação dos atores institucionais e famílias beneficiárias; e sistematização da 

experiência difundida foram alcançados com êxito, mesmo diante das dificuldades 

encontradas, como já descrito neste documento. 

 

• Pertinência 

Sobre a pertinência do projeto, buscou compreender se este respondeu as verdadeiras 

necessidades dos beneficiários. De acordo com o objetivo geral do projeto, que era 

contribuir para o desenvolvimento de uma tecnologia social voltada para o apoio do 

sistema produtivo rural de agricultura familiar, a implantação da usina de micro geração 

de energia limpa foi realizada com êxito, obtendo como resultado o fornecimento e 

compartilhamento de energia limpa utilizada como fomento à produção agrícola e 

pecuária dos pequenos produtores da agricultura familiar -integrantes do projeto-, de 

quatro distritos de Caeté.  

 

• Impactos 

A viabilização de soluções energéticas sustentáveis, a longo prazo, como a experiência 

realizada em Caeté, representa um ganho significativo para os produtores locais, o valor 

economizado mensalmente pode incrementar a renda familiar, ou ser utilizado como 

investimento no próprio negócio. 

 

• Sustentabilidade da prática 

O projeto Cooperação Solar que teve como finalidade a geração de energia elétrica de 

forma perene para os agricultores selecionados e acompanhados pela EMATER, 

estabeleceu durante sua execução uma forte articulação social, e criou as bases para a 

sustentabilidade do projeto nos próximos 25 anos (tempo mínimo de durabilidade da 

usina).  
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A participação dos beneficiários se deu em todas as etapas do projeto, da implantação 

ao encerramento. A continuidade acontecerá mediante a Cooperativa CSC-MG – 

Cooperação Solar de Caeté - MG, criada para o compartilhamento de energia e 

constituída pelos beneficiários do projeto. A CSC-MG participará das definições dos 

critérios de manutenção e permanência dos produtores no sistema de compensação de 

energia elétrica, sendo definidas por eles alguns pontos, como, regras de participação de 

acordo com tamanho da área, mudança de proprietário, renda anual, participação em 

outros programas sociais, etc. 

 

• Capacidade de difusão 

A experiência pode ser difundida através de novos financiamentos para que o potencial 

de geração de energia seja aumentado e mais produtores sejam beneficiados, além da 

possibilidade de reaplicação da tecnologia social em outras áreas do próprio município, 

bem como em qualquer outra localidade do território nacional. 

 

 

• Fotos 

Tirar fotos usina; reunião beneficiários; e em visita a casa de um agricultor. 

Temos crédito com a Kika. 
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Formulação da Tecnologia 

• Método de replicação 

o Apresentação geral 

o Contextualização 

o Estratégias de atuação 

o Implantação das ações 

o Monitoramento e Avaliação 

o Encerramento 

 

 


