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- Visita de Intercâmbio 
 
 Nos dias 17 e 18 de abril a equipe permanente do projeto “De Olho nos Olhos” visitou 
a Associação Ambientalista Projeto Copaíba sediada em Socorro/SP com o objetivo principal 
de conhecer as atividades do projeto “Restauração da Mata Ciliar do Rio do Peixe” financiado 
pelo Subprograma Projetos Demonstrativo – PDA e conhecer o viveiro de mudas arbóreas 
mantido pela instituição. O primeiro contato entre as instituições data da capacitação para 
monitoria de projetos realizada pelo PDA durante o período de 06 a 10 de agosto de 2007, no 
município de Paraty/RJ. Na ocasião foi combinada tal visita a qual, apesar de ter sido 
programada para abril de 2008, foi antecipada para meados de março. A visita se deu início 
pelo Viveiro Florestal Copaíba, onde a bióloga Flávia Balderi – coordenadora do viveiro, 
orientou e acompanhou os visitantes no processo de produção de mudas nativas, esclarecendo 
dúvidas sobre esse processo, em específico sobre a produção em tubetes. Foram também 
discutidos com Tiago Sartori, diretor executivo da entidade aspectos relativos a 
implementação dos projetos PDA como experiências de relacionamento com os produtores 
rurais, dificuldades, adequações de cronograma, aspectos financeiros, etc. O segundo dia da 
visita foi reservado somente para conhecimento de algumas áreas em fase de recuperação pela 
Copaíba por meio de plantio de mudas nativas. Acompanhados pela bióloga Ana Paula e 
Tiago, os visitantes puderam conhecer quatro áreas de restauração, sendo que três destas estão 
em fase de plantio e a quarta área já está em processo de restauração há 2 anos. A seguir 
algumas fotos da visita.  
 

      



       
 

      
 

        
 
- Saídas ao Campo 
 
 Após as reuniões individuais realizadas com os proprietários parceiros no projeto onde 
discutiu-se sobre a reação da comunidade do bairro Alegre de Cima diante da campanha de 
regularização do uso da água promovida pelo Instituto de Gestão das Água de Minas – IGAM, 
foi decido que as áreas beneficiadas pelo projeto fossem mudadas. Os proprietários cederam 
às pressões dos demais moradores do bairro que não foram capazes de compreender a 
proposta do projeto De Olho nos Olhos e confiar na proposta hora executada, acreditando que 



o trabalho tinha por intenção facilitar a entrada no bairro do órgão gestor de recursos hídricos 
do estado, e que esse move no momento uma campanha que tem por finalidade iniciar a 
cobrança pelo uso da água no meio rural. Em reunião de monitoria do projeto foi definido que 
novas áreas deveriam ser buscadas, partindo-se da lista de interessados que, por conta da 
divulgação do projeto, estava sendo formada. Ficou também estabelecido que não seria focado 
um bairro específico para evitar que reações imprevistas da comunidade viessem a afetar o 
desenvolvimento do trabalho novamente. As propriedades a serem beneficiadas pelo projeto 
distribuem-se pelos bairros de Farias, Anhumas, São Gabriel, Prainha, Anzol, Retiro de 
Anhumas, Japão e Buraco. 
 
Nascente Edílio Torres – Bairro Anzol 
 
Localização: 22°24'56.18'' S e 45°35'48.78'' O 
Tamanho da microbacia (ha): 44,27 ha 
Ordem da microbacia: primeira 
Localização na encosta: terceiro terço 
Altitude: 907 m 
Tipo de nascente: Pontual 
Vegetação: Pasto 
Área a ser reflorestada: 0,78 ha 
Fonte de propágulo: a 327 m 
Tamanho da fonte: 76,92 ha 
Posição da fonte de propágulos: à jusante 
Cabeceira com floresta: (  ) Sim    ( x )Não 
Área propriedade:  
 

 
 
 



        
 

        
 
Nascente Edílio Torres – Bairro Japão 
 
Localização: 22°21'25.38" S, 45°39'08.37" O 
Tamanho da microbacia (ha): 41,78 ha 
Ordem da microbacia: Primeira 
Localização na encosta: Primeiro terço 
Altitude: 860 
Tipo de nascente: Difusa 
Vegetação: Capoeira/Pasto 
Área a ser reflorestada: 0,78 ha 
Fonte de propágulo: 46 m 
Tamanho da fonte: 22,47 ha 
Posição da fonte de propágulos: à montante 
Cabeceira com floresta: ( x ) Sim    (  )Não 
Área propriedade:  
 
 



       
 

       
 
Nascente Patrick Vergueiro – Bairro Farias 
 
Localização: 22°29'31.96'' S e 45°39'59.74'' O 
Tamanho da microbacia (ha): 8,76 
Ordem da microbacia: primeira 
Localização na encosta: primeiro terço 
Altitude: 1000m 
Tipo de nascente: Pontual 
Vegetação: Capoeira/Pasto 
Área a ser reflorestada:  
Fonte de propágulo: a 300 m 
Tamanho da fonte: 262,5 ha   
Posição da fonte de propágulos: à montante 
Cabeceira com floresta: ( x ) Sim    (  )Não 
Área propriedade:  
 



 
 

       
 
- Confecção e impressão do panfleto a ser usado nas atividades de educação ambiental 
 
 O panfleto de educação infantil a ser utilizado nas atividades de plantio de mudas que 
envolvam a participação de crianças foi elaborado e impresso. Sua temática é a importância 
das nascentes para as florestas, animais e pessoas. O panfleto foi confeccionado em preto e 
branco de forma que os professores possam desenvolver com as crianças atividades de colorir 
que auxiliem na retomada do tema em sala de aula. Foram impressos 250 panfletos que serão 
utilizados nas atividades do projeto e cedidos aos professores que quiserem usá-los com outras 
turmas. Abaixo o panfleto em questão que também pode ser adquirido via download pelo site 
da ONG em http://www.dispersores.org/index.php?pagina=downloads     
 
 
 



- Macro-Diagnóstico de Conservação da Bacia  
 
 Os resultados das atividades de diagnóstico de uso e ocupação da região de mananciais 
do Ribeirão Vargem Grande por sensoriamento remoto foram compilados na forma de uma 
monografia que será disponibilizada no site do Grupo Dispersores no mês de Maio de 2008, 
após ter passado pelas revisões convenientes. A seguir, algumas imagens que poderão ser 
conferidas no trabalho. 
 

    
 

   


