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- Confecção de faixas de divulgação 
 

Foram confeccionadas 3 banners de divulgação do projeto. Neles foram impressas o 
logotipo do projeto De Olho nos Olhos, juntamente ao slogan “protegendo e recuperando 
nascentes”, e os logotipos do Grupo Dispersores e dos financiadores do projeto. Estes 
afixados em pontos estratégicos no município para divulgação do projeto e utilizados em 
eventos dos quais o Grupo Dispersores estiver participando. A seguir o banner em questão: 
 

 
 
- Macro-Diagnóstico de Conservação da Bacia 
 
 O estudo intitulado “Delimitação de áreas para a conservação da biodiversidade 
utilizando imagens CBERS 2 e S.I.G.. Estudo de caso do Ribeirão Vargem Grande, 
Brasópolis – MG.” desenvolvido paralelamente ao projeto De Olho nos Olhos, foi 
concluído e está disponível para download no link 
http://www.dispersores.org/index.php?pagina=downloads. Nele constam as informações 
levantadas sobre o estado de conservação da região de mananciais do Ribeirão Vargem 
Grande as quais são de grande utilidade para gestores e profissionais diversos que venham a 
desenvolver iniciativas diversas na área. Optamos por abordar os resultados desta atividade 
por meio da disponibilização do estudo para download, de forma que seja possível acessar 



todas as informações nele contidas mais facilmente, o que seria pouco prático caso o 
mesmo fosse aqui exposto na forma de relatório.       
 
- Redação e Publicação de Artigo sobre o Projeto 
 

 O artigo intitulado “Brasópolis unida contra os impactos do lixo na natureza” foi 
redigido e enviado para o jornal “Brazópolis” no mês de maio de 2008. Segue o texto em 
questão. 

 
O Grupo Dispersores através de uma parceria com a Fundação Roge, de Delfim 

Moreira, realizou recentemente uma pesquisa de opinião popular onde foram abordados 
temas relacionados à destinação final de resíduos sólidos no município de Brasópolis e ao 
grau de informação da população sobre o assunto. 

Além do perímetro urbano, a pesquisa cobriu os bairros de Cruz Vera, Estação Dias, 
Luminosa e Bom sucesso. 

Com o intuito de levantar dados estratégicos para o desenvolvimento das ações do 
Projeto PROLixo (Projeto de manejo e destinação corretos de resíduos do município de 
Brasópolis), a pesquisa mostra como a população brasopolense é disposta a colaborar com 
o meio ambiente. Foram entrevistadas 507 famílias das quais 94,3% mostraram-se 
interessadas em colaborar com a seleção de lixo em suas casas, sendo que 62,5% já 
praticam de alguma forma essa seleção. 

Os benefícios trazidos pela triagem do lixo e pelo envio desse material para os 
processos de reciclagem são inúmeros. Além dos benefícios ambientais envolvidos como a 
redução da demanda por recursos naturais para a fabricação de bens, a redução do consumo  
de água e energia, muito superiores em processo de transformação de matéria prima bruta 
em produtos, se promove o desenvolvimento econômico e social. Para se ter uma idéia, 
veja algumas vantagens da reciclagem: 

- Quando se aproveita uma tonelada de papel já usado, os gastos são extremamente 
reduzidos: economia de 50% a 80% de energia e o corte de 20 a 30 árvores são poupados. 

- A reciclagem de uma única lata de alumínio economiza energia suficiente para 
manter uma TV ligada durante 3 horas.  

- A cada 100 toneladas de plástico reciclado, deixa-se de consumir uma tonelada de 
petróleo que seria utilizada para fabricar este plástico necessário no mercado. 
  - Um quilo de vidro quebrado faz 1 quilo de vidro novo que pode ser infinitamente 
reciclado. 

Através do Projeto PROLixo a ONG Grupo Dispersores tem feito sua parte. Cerca 
de 350 toneladas de resíduos já deixaram de ser descartados em nosso meio ambiente, 
evitando a poluição do solo e das águas. Além de materiais recicláveis como plásticos, 
metais, papéis e vidro, a separação de pneus e materiais com alto potencial de 
contaminação tem sido realizada na busca da redução dos impactos que nossa sociedade 
causa sobre a natureza. 

Um bom exemplo de como a população colabora com o Projeto PROLixo é o     
P.E.V. (Ponto de Entrega Voluntária), localizado no Mercado Municipal. O Ponto acomoda 
lâmpadas florescentes tubulares e de bulbo, pilhas e baterias usadas. Através da coleta 
seletiva desse tipo de material é possível garantir que sua destinação será correta e segura. 

O Grupo Dispersores agradece a todos que já participam de alguma forma de nossas 
atividades ambientais, e aos que ainda não fazem parte, fica o nosso recado: 

 
Preservação Ambiental: seja um Dispersor dessa idéia! 

 
- Início das atividades de combate à formigas cortadeiras 



 
 As atividades de combate a formigas cortadeiras (sendo a saúva e quém-quém as 
mais abundantes nas áreas) foi iniciada com o início da época de estiagem. A atividade 
contou com o importante auxílio de voluntários que nos ajudaram muito na tarefa de 
localizar os olheiros em atividade. Para o combate às formigas está sendo utilizado o 
formicida Macex, insumo aprovado pelo Instituto Biodinâmico – IBD para o uso na 
agricultura orgânica, apresentando desta forma um potencial reduzido de contaminação da 
água abundante nestas áreas. Testes preliminares de eficiência realizados com o produto 
indicaram resultados positivos, porém somente agora teremos a oportunidade de testá-lo de 
forma mais consistente. Os olheiros foram marcados com bambús que facilitarão que 
novamente sejam encontrados para verificação da atividade das formigas nos mesmos. 
 

    
 

     
  

     
 



     
 

     
 

     


