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- Macro-Diagnóstico de Conservação da Bacia  
 
 A etapa seguinte do diagnóstico consistiu em classificar as imagens segundo 
categorias de cobertura do solo pré-definidas. A disponibilização de imagens do Google 
Earth facilitou muito esta etapa do trabalho. Aos pontos de controle que até então haviam 
sido coletados com o GPS, foram adicionados pontos cuja a fisionomia foi conferida 
através destas imagens, refinando a identificação das feições. Foram definidas seis classes 
de cobertura. São elas: Pastagens, Bananais, Cobertura arbóreo-arbustiva (compreendendo 
florestas nativas e exóticas e cafezais), Meio Antrópico (compreendendo aglomerações 
populacionais e solo exposto), Ambientes Úmidos e Água. A imagem resultante da 
classificação supervisionada pode ser conferida abaixo. Na sequência pode-se observar o 
desmembramento da mesma imagem. Com exceção da área ocupada pelos bananais, na 
qual aparentemente ocorreram alguns problemas ocasionados por sobreposição espectral 
nos sensores do Cbers, as demais imagens pareceram retratar bem a presente situação da 
região de mananciais do Ribeirão Vargem Grande. As imagens continuarão sendo tratadas 
em busca de resultados mais refinados. Esta primeira avaliação indica os seguintes 
resultados: 
 

Fisionomias Área em Hectares (ha) 
Meio Antrópico 425,8 
Arbóreo-arbustiva 3.774,04 
Bananais 2.560,4 
Pastagens 4.120,84 
Umidade Elevada 2.699,15 
Sombras 741,45 
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- Cartilha sobre proteção e recuperação de nascentes 
 
 A cartilha “Guia de Proteção e Recuperação de Nascentes” elaborada e impressa na 
sede do Grupo Dispersores tem como objetivo fornecer algum material de consulta 
permanente para que os proprietários rurais beneficiados pelo projeto e outras pessoas 
interessadas no tema possam tomar iniciativas próprias, de forma embasada, no sentido de 
proteger e recuperar nascentes. O material pode ser adquirido na sede da ONG e através do 
link www.dispersores.org/index.php?pagina=downloads onde está disponível para 
download. 
 
 
 
- Entrega das cartilhas aos produtores beneficiados pelo projeto 
 
 As cartilhas foram entregues para alguns dos beneficiados pelo projeto durante idas 
da equipe permanente ao bairro Alegre de Cima. Para aqueles não encontrados, será 
entregue na reunião a ser realizada com todos os participantes no mês de fevereiro, na sede 
da associação do bairro. 
 



    
 

   
 

 
 
- Redação e Publicação de Artigo no Jornal “Brazópolis” 
 

 O artigo intitulado “A floresta que nos resta” foi redigido e enviado para publicação 
no jornal “Brazópolis” na edição dos meses de janeiro/fevereiro de 2008. Segue o texto em 
questão. 

 
A floresta que nos resta 

 



Ao longo dos últimos meses temos percorrido grande parte do município de Brasópolis e o 
observado através das novas imagens disponibilizadas via internet pelo Google Earth. 
Pudemos notar mais claramente o quanto a paisagem do município é desfavorável a 
conservação dos recursos naturais e da biodiversidade local. Assim como em toda a parte 
do território brasileiro coberto por Mata Atlântica, em Brasópolis a cobertura vegetal 
remanescente está toda fragmentada, com diversas manchas esparsas de floresta o que 
mantém isoladas as populações vegetais e animais que ainda habitam tais ambientes. As 
nascentes, matas ciliares e matas de topo de morro no município estão degradadas e 
desconexas, impedindo que as mesmas exerçam sua importante função de manutenção de 
recursos naturais como água e solo. 
 O projeto “De Olho nos Olhos” tenta trazer para o município uma nova forma de 
olhar para a propriedade rural onde a manutenção da mata nativa em determinados locais 
não significa perda de área cultivável e sim cuidado com os componentes principais destas 
propriedades: o solo e a água. Sem eles nada se produz, nada se cria. A manutenção de uma 
parcela de área florestada na propriedade rural é de importância tal que a legislação 
brasileira desde 1965 obriga que toda propriedade tenha 20% de área de reserva florestal, a 
chamada Reserva Legal. Infelizmente o estado ainda não está equipado para exigir o 
cumprimento destas leis. 
 O Grupo Dispersores procura viabilizar novas propostas que permitam levar para 
todo o município os benefícios concedidos aos produtores do bairro Alegre de Cima através 
do projeto “De Olho nos Olhos”. Interessados em proteção e recuperação de áreas como as 
acima citadas podem entrar em contato conosco para integrar o nosso cadastro. Estes 
certamente terão prioridade no momento de implantação de novas propostas. 
 
Remanescentes Florestais na Região de Mananciais do Rio Vargem Grande – Em vermelho 
os remanescentes florestais e em branco a ocupação humana. 
 

 


