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Relatório Mensal de Atividades – Projeto De Olho nos Olhos 
 

                      
 

Ref.: 11/2007  
 
- Confecção de camisetas de divulgação 
 

Foram confeccionadas 30 camisetas de divulgação do projeto. Nelas foram 
impressas, em sua face frontal, o logotipo do projeto De Olho nos Olhos juntamente ao 
slogan “protegendo e recuperando nascentes”, e nas costas os logotipos do Grupo 
Dispersores e dos financiadores do projeto. A seguir o desenho esquemático da camiseta e 
algumas fotos das mesmas. 

 

 
                            Frente                                                                      Costas 
 

- Macro-Diagnóstico de Conservação da Bacia (resultados parciais) 
 
 Foram iniciadas as atividades de geoprocessamento de imagens de satélite com o 
intuito de diagnosticar o estado de conservação da região de mananciais do Vargem 
Grande. Para tanto foram adquiridas, através do site do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais – INPE, imagens referentes a área do projeto geradas pelos sensores CCD do 
satélite Cbers em 05 de junho de 2007. As imagens foram processadas para posteriormente 
passarem por um processo de classificação supervisionada. 
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Composição RGB 432 da Região de Mananciais do Ribeirão Vargem Grande 

 
 

- Redação e Publicação de Artigo sobre o Projeto 
 

 O artigo intitulado “Projeto De Olho Nos Olhos” foi redigido e enviado para 
publicação no jornal “Brazópolis” na edição do mês de novembro de 2007. Segue o texto 
em questão. 

 
Projeto De Olho Nos Olhos 

 
É com muita satisfação que este mês usamos o espaço verde do jornal Brazópolis para 

comunicar à comunidade que foram iniciadas em novembro as atividades do projeto “De 
Olho nos Olhos” da ONG Grupo Dispersores. Muitas pessoas vem acompanhando os 
esforços da ONG para começar em Brasópolis uma linha de ação que vise preservar as 
águas que correm no município e este projeto é nossa primeira conquista neste sentido. O 
objetivo do “De Olho nos Olhos” é proteger e recompor a vegetação nativa de 10 nascentes 
na região de mananciais do Ribeirão Vargem Grande, principal curso d`água da cidade de 
Brasópolis. Com a colaboração de produtores rurais do bairro Alegre de Cima, foram 
identificadas as nascentes onde serão realizadas parte das atividades do projeto. O número 
de nascentes desprotegidas no município é notável fato ocasionado pela conversão histórica 
de áreas de floresta em cafezais, posteriormente em pastagem para a criação extensiva de 
gado, e hoje em bananais. A restauração de nascentes, além de contribuir com a 
conservação da biodiversidade elevando o número de capoeiras que servem de pequenos 
refúgios para a fauna silvestre, tende a estimular o fluxo gênico no ambiente, também 
auxiliar na manutenção quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos locais. Estando entre 



 3

os quarenta e dois municípios integrantes do corredor ecológico de Serra da Mantiqueira, 
Brazópolis localiza-se numa região de importante papel para a conservação de recursos 
naturais bióticos e abióticos. O Ribeirão Vargem Grande, tributário do Rio Sapucaí, é 
significativamente importante no abastecimento de cidades como Brazópolis, Santa Rita do 
Sapucaí, Pouso Alegre e outras que se encontram a jusante destas. Seu manancial aquífero, 
localizado ao sul de nosso município, é cercado pela cadeia montanhosa formada pelas 
Serras da Coimbra, da Luminosa e da Candelária, dentre outras, que delimita o extremo sul 
do Estado de Minas Gerais. Através da aplicação de técnicas de restauração e levantamento 
de informações ambientais, trabalhadas em paralelo a práticas de educação ambiental, o 
projeto pretende ir além de simplesmente proteger tais nascentes, mas também incentivar o 
estabelecimento de ambientes capazes de estimular o fluxo gênico da fauna e flora nativas 
na paisagem. O Projeto De Olho nos Olhos é financiado pelo Subprograma Projetos 
Demonstrativos – PDA que possui como linha de colaboradores a Cooperação Brasil – 
Alemanha, GTZ (Cooperação Técnica Alemã), KFW (Banco Alemão), Ministério do Meio 
Ambiente e Governo Federal. 

 
Mais informações: www.dispersores.org 
    

- Saídas ao Campo 
 
 Foram realizadas visitas ás nascentes para reconhecimento e início da amostragem 
das espécies que compõe o estrato arbóreo. As visitas foram realizadas nos dias 13 e 14 e 
foram visitadas as nascentes beneficiadas pelo projeto dos senhores(a) José Alfeo da 
Silveira, Ana Maria Mendonça Negrão, José Maria da Silva, Joaquim Carlos de Oliveira, 
José Tarcísio Vieira. Dentre estas, a única nascente que permitiu alguma amostragem foi a 
nascente da Sra. Ana Mendonça a qual possuía resquícios de vegetação em seu entorno. 
Nela foram coletadas indivíduos herbáceos, arbustivos e arbóreos. As nascentes foram 
fotografadas e georreferenciadas. Abaixo algumas fotos das nascentes onde as setas 
indicam sua localização na área. 
 
Nascente Ana M. M. Negrão 
 
Localização: 22°32'8.77" S, 45°38'56.35" O 
Tamanho microbacia: 26,98 ha 
Ordem da microbacia: 2ª 
Posição na microbacia: primeiro terço 
Altitude: 934 m 
Vegetação: Pasto e Capoeira rala 
Medidas de Recuperação: cerca, plantio, monitoramento 
Tipo de nascente: de calha 
Área propriedade: 14 alq 
Área a ser reflorestada: à montante até estrada 
Fonte de propágulo: 260 m à jusante (do outro lado da estrada) 
Tamanho da fonte: 75 ha 
Cabeceira com floresta: (   ) Sim     ( x )Não 
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Nascente José Tarcísio Vieira 
 
Localização: 22°33'28.45" S, 45°40'22.37" O 
Tamanho da microbacia: 
Ordem da microbacia: primeira 
Localização na encosta: segundo terço 
Altitude: 1170 m 
Vegetação: Pasto 
Medidas de Recuperação: Cerca, Plantio, possibilidade de medidas físicas 
Tipo de nascente: Pontual 
Área propriedade:  
Área a ser reflorestada: 
Fonte de propágulos: 92 m à jusante, 52 m à montante 
Área da fonte de propágulos: 0,92 ha 
Cabeceira com florestas: (   )Sim   ( x )Não 
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Nascente José Alfeo da Silveira  
 
Localização: 22°33'20.32" S, 45°39'41.27" O 
Tamanho microbacia: 22,191 ha 
Ordem microbacia: segunda 
Vegetação: Pasto 
Localização na encosta: terceiro terço 
Altitude: 1195 m 
Medidas de Recuperação: Cerca, Plantio 
Tipo de nascente: Difusa 
Área propriedade:  
Área a ser reflorestada: 
Fonte de propágulos: 117 m à montante 
Tamanho da fonte: 2,77 ha 
Cabeceira com florestas: (  ) Sim   ( X )Não 
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Nascente 5 – José Maria da Silva 
 

Localização: 22°33'10.67" S, 45°40'45.18" O 
Tamanho da microbacia: 
Ordem da microbacia: segunda 
Localização na encosta: terceiro terço  
Altitude: 1332 m 
Vegetação: Pasto 
Medidas de Recuperação: Cerca, Plantio 
Tipo de nascente: calha 
Área propriedade: 
Área a ser reflorestada: 
Fonte de propágulo: 43 m à montante (mata densa) 
Tamanho da fonte: 908 ha 
Cabeceira com florestas: ( x ) Sim    (   )Não 
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