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- Palestra de divulgação do Projeto 
 
 No dia 15 de fevereiro foi realizada uma palestra no salão paroquial da cidade de 
Brasópolis, onde foram reunidas as lideranças das associações de produtores cadastradas na 
Central de Associações de Brasópolis – CEABRA e representantes do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS, além de pessoas diversas que 
frequentam as reuniões destes conselhos num total de 40 pessoas. A palestra foi proferida 
pelo coordenador do projeto De Olho nos Olhos. Após uma breve introdução sobre a 
instituição executora do mesmo, foi tratado sobre as atividades que vem sendo 
desenvolvidas dentro do cronograma do projeto e sobre propostas futuras. A palestra teve 
como objetivo difundir as ações promovidas pelo projeto e incitar a população rural à 
participação em propostas futuras a serem desenvolvidas dentro da mesma linha de ação. A 
seguir fotos do evento.  
 

      
 



    
 

    
 
- Participação na reunião da Associação de Produtores do Bairro do Alegre e entrega 
das cartilhas 
 
 Descreverei aqui uma série de fatos que acabaram se desenrolando numa situação 
singular pela qual não esperávamos passar dentro do projeto “De Olho nos Olhos”. No dia 
13 de fevereiro foi agenda com o Sr. Alfeu da Silveira, presidente da associação do bairro, 
uma reunião para o dia 21 com objetivo de discutir o andamento do projeto, quais serão 
seus próximos passos e entrega das cartilhas de proteção e recuperação de nascentes 
elaboradas pela ONG. No dia 15 de fevereiro foi realizada a palestra de divulgação do 
projeto já descrita acima. Nesta palestra, um dos temas abordados pelo técnico local da 
EMATER foi a “Campanha de Regularização do Uso dos Recursos Hídricos de Minas 
Gerais” promovida pelo Governo do Estado por meio do Instituto de Gestão das Águas de 
Minas - IGAM. A abordagem deste tema acabou trazendo algumas conseqüências 
inesperadas para nosso projeto. Na quarta-feira, dia 20, fomos ao Alegre de Cima para mais 
uma saída de campo quando encontramos um dos moradores do bairro inscrito no projeto. 
Eles nos disse na ocasião que o pessoal do bairro se revoltou com o projeto por nos 
associarem com a questão do cadastro da campanha do IGAM e este cadastro trazer gastos 
extras para estes produtores. A revolta foi tamanha que a faixa do projeto fixada nas grades 
da igreja do bairro foi queimada no mesmo dia da reunião onde o assunto foi tratado. 
Fomos até o bairro procurar alguns dos beneficiados pelo projeto para perguntar 
exatamente o que havia acontecido e tomar as devidas providências. Não encontramos 



ninguém na ocasião, porém ao retornar á sede do município encontramos alguns dos 
moradores os quais nos colocaram por dentro da situação. O que de fato ocorreu é que a 
informação foi repassada aos demais moradores do bairro de forma distorcida por um dos 
representantes da comunidade no encontro do dia 15. Este, após ouvir falar no tema pela 
primeira vez na palestra da EMATER e ter posteriormente discutido com um grande 
piscicultor revoltado com o fato de que iria ter de começar a pagar pela água que usa, tirou 
suas próprias conclusões e as divulgou no bairro. Nestas conclusões ligaram a cobrança 
pelo uso da água ao projeto de proteção de nascentes. No mesmo instante a notícia se 
espalhou e a comunidade se inflamou a ponto de queimarem a faixa do projeto. Com a 
reunião já agendada, seguimos o combinado e fomos no dia 21 ao bairro do Alegre de 
Cima, agora dando outro foco à reunião, para esclarecer todo mau entendido. Estiveram 
presentes nesta reunião 24 homens, 3 mulheres e 5 jovens. Foi exposto qual era o propósito 
inicial da reunião e que estaríamos tratando do tema de “campanha de regularização do uso 
da água” somente para desvincular tal tema do nome de nossa instituição, de nosso projeto, 
e para passar algumas informações mais concretas sobre o assunto as quais tivemos acesso 
por conta de uma palestra do IGAM realizada no dia 14/02 no município de Itajubá. Os 
participantes ouviram atentamente tudo que foi exposto e perceberam que o que realmente 
aconteceu foi informação passada de forma distorcida. Após esse entendimento o clima de 
tensão que existia no local foi amenizado e os participantes fizeram várias perguntas para 
tirar dúvidas as quais pudemos esclarecer quase todas. A revolta contra a cobrança para 
cadastro no IGAM continuou com o temor que represente mais um imposto a ser pago pelo 
produtor que já vive com tantas dificuldades. Nós não achamos estratégico para o projeto 
“De Olho nos Olhos” defender a necessidade do cadastro dos usuários para a conservação 
dos recursos hídricos de Minas. Ao fim da reunião os participantes de nosso projeto 
aparentemente estavam mais a vontade para continuar com as atividades, um dos 
participantes que anteriormente (dois meses atrás) havia desistido de participar, se 
interessou novamente, e apareceram mais alguns interessados na proposta. As cartilhas 
foram distribuídas para os beneficiados pelo projeto presentes na reunião e para os demais 
interessados. Os resultados da reunião foram bem positivos porém não pudemos fotografar 
nem passar uma lista de presença por conta do clima tenso que estava instalado no 
ambiente. A duas fotos aproveitáveis estão expostas abaixo. 
 

         
           
 
 



- Saídas ao Campo 
 
 Continuam sendo realizadas visitas às nascentes para amostragem das espécies que 
compõe seu estrato arbóreo-arbustivo. Este mês visitamos também a nascente do senhor 
Raul do Santos o qual resolveu voltar ao projeto após ter se desligado. A seguir algumas 
fotos das saídas ao campo. 
 
Nascente Raul dos Santos 
 
Localização: 22°33'34.15" S, 45°40'19.88" O 
Tamanho da microbacia: 9,05 ha 
Ordem da microbacia: primeira 
Altitude: 1.126 m 
Vegetação: Pasto 
Localização na encosta: segundo terço 
Medidas de Recuperação: Cerca, Plantio 
Tipo de nascente: pontual  
Área propriedade: 
Área a ser reflorestada: 
Fonte de propágulo: 62 m (mata secundária em estágio avançado, ao lado) 
Tamanho da fonte: 6,8 ha 
Cabeceira com florestas: (   ) Sim    ( x ) Não 
 

 
 



     
 

    
 
- Confecção e impressão do folder de divulgação do projeto 
 
 O folder do projeto tem por objetivo divulgá-lo dentro e fora do município de 
Brasópolis, difundindo a prática de proteção e recuperação de nascentes. Forma impressos 
8.000 folderes que serão distribuídos principalmente dentro de instituições de ensino e 
órgãos que desenvolvam atividades relacionadas ao meio ambiente. Abaixo o folder em 
questão que também pode ser adquirido via dowload pelo site da ONG em 
http://www.dispersores.org/index.php?pagina=downloads     
 
- Macro-Diagnóstico de Conservação da Bacia  
 
  O diagnóstico da região de mananciais do Vargem Grande através de imagens 
geradas pelos sensores CCD/Cbers 2 não apresentou resultados muito refinados por 
questões de limitação dos próprios sensores remotos utilizados e problemas técnicos 
existentes com os mesmos sobre os quais fomos tomando conhecimento a medida que o 
trabalho se desenvolvia. Apesar da impossibilidade de grande detalhamento do uso e 
ocupação do solo na região estudada, o processamento das informações em 6 classes de 
cobertura (números descritos no relatório de janeiro) permitiu que o grau de degradação da 
bacia fosse quantificado e que fosse traçado um quadro de conservação dos remanescentes 
florestais da área. A interpolação destas informações com matrizes de dados espaciais 
construídas a partir da carta topográfica do IBGE, permitiu o traçado de um macro-



diagnóstico ambiental da área e de uma estratégia de conservação que baseia-se 
identificação de áreas prioritárias para a implantação de iniciativas conservacionistas que 
possam vir a ser implantadas na área. Os resultados deste trabalho foram organizados de 
forma que gerassem uma monografia a ser apresentada á Universidade Federal de Itajubá – 
UNIFEI como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de especialista em 
“Meio Ambiente e Recursos Hídricos” pela mesma instituição, por parte do coordenador do 
projeto De Olho nos Olhos, Diego de Noronha Assini. Tal monografia encontra-se em fase 
de formatação e será disponibilizada na seção de downloads deste site assim que concluída. 
 


