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PROJETO DE APOIO À REVITALIZAÇÃO DO RIO DOS COCHOS MANEJO 
COMUNITÁRIO DAS ÁGUAS E PROGRAMAS PÚBLICOS. Ernandes José da Silva, Ricardo 
Pereira Reis, Roberto Luiz do Carmo, Vico Mendes Pereira Lima, Flavia Maria Galizone (orient.) 

(UFVJM). 
INTRODUÇÃO: A percepção da escassez de água tem sido nos últimos tempos, pauta de discussões entre 
populações de todo o mundo. Principalmente em sociedades rurais onde qualidade de vida e segurança alimentar das 
famílias dependem diretamente da relação com a natureza e em especial do acesso à água. Populações tradicionais 
rurais têm dependência estrita da água para organizar seus sistemas de produção, produzir alimentos e cuidar dos 
animais. OBJETIVOS: O objetivo central deste projeto é pesquisar a situação (as estratégias e os conflitos) das águas 
em seis comunidades rurais de agricultores familiares ao longo do rio dos Cochos, na região do Alto-Médio São 
Francisco, Norte de Minas Gerais. Especificamente se propõem a investigar manejos comunitários das águas, as 
práticas tradicionais de conservação das fontes, a relação entre disponibilidade de água, produção agrícolas e 
alternativas familiares na escassez. METODOLOGIA: Serão utilizados dois procedimentos metodológicos de 
pesquisa: a) revisão bibliográfica sobre os temas água, população tradicional, estratégias produtivas e programas 
públicos; b) pesquisa de campo com base em técnicas qualitativas e quantitativas e levantamentos em reuniões 
comunitárias.Além de desenvolver parcerias com instituições públicas e privadas e a comunidade rural será a 
unidade básica de pesquisa valorizando o conhecimento tradicional. RESULTADOS: O principio ético da pesquisa 
estar em desenvolver o conhecimento científico e tradicional e que ambos alimente o pesquisador para a ampliação 
de seus horizontes. A pesquisa encontra-se em fase inicial de execução. Foram realizadas reuniões de planejamento 
com organizações locas e comunidades rurais para: esclarecimento dos objetivos e métodos da pesquisa; e para a 
construção de amostra de famílias a serem entrevistadas. A revisão bibliográfica encontra-se em andamento. 
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