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Relatório Mensal de Atividades – Projeto De Olho nos Olhos 
 

                      
 

Ref.: 10/2008  
 
- Recebimento das mudas para plantio nas nascentes. 
 
 As mudas que serão plantadas nas nascentes produzidas pelo viveiro do IEF em 
Itajubá, parceiro neste projeto, chegaram a sede do Grupo Dispersores de foram 
encaminhadas para cada nascente. Foram doadas 2000 mudas entre as quais estão: 150 Ipês 
Brancos (Tabebuia roseo-alba), 150 Ipês Rosas (Tabebuia impetiginosa), 300 Pitangas 
(Eugenia uniflora), 300 Ingás (Inga sp.), 300 Paus-Brasil (Caesalpinia echinata), 300 
Araucárias (Araucaria angustifolia) e 500 Palmeiras Imperiais. Apesar de essas espécies 
não serem as mais indicadas para o plantio próximo a nascentes (por não terem sido 
encontradas pelas atividades de levantamento promovidas por este projeto) serão utilizadas 
por serem as mudas disponíveis no viveiro parceiro. Fato de destaque é o uso de palmeiras 
imperiais próximo às cercas de isolamento das nascentes, prática experimental que vem 
sendo adotada pelo IEF segundo o engenheiro florestal do órgão Ricardo Augusto C. 
Ferreira. A baixa diversidade de espécies disponíveis para o plantio está sendo amenizada 
pelo Grupo Dispersores pelo acréscimo de mudas de espécies diferentes produzidas na sede 
da entidade ao longo do ano de 2008. Dentre estas estão o Mulungu-do-Brejo (Erithrina 
crista-galli), o Boleiro (Alchornea glandulosa), Pitanga Preta (Eugenia invlucrata), 
Jequitibá branco (Cariniana estrellensis) e o Salgueiro (Salix humboldtiana). A baixa 
disponibilidade de mudas de espécies diversificadas, e produzidas a partir de sementes 
coletadas em matrizes nativas da própria região, é um problema que qualquer projeto de 
recomposição de áreas degradadas irá enfrentar na bacia do alto Sapucaí caso a própria 
instituição na se encarregue de produzir as mudas a serem utilizadas. Buscando lidar com 
esta questão, o Grupo Dispersores deu início em setembro a suas atividades de produção de 
mudas em um viveiro experimental capaz de produzir 16.000 mudas ao ano. Para o ano de 
2009 a entidade pretende instalar um viveiro de produção em ampla escala, capaz de suprir 
parte das necessidades de iniciativas de recomposição de florestas na região de Brasópolis.  
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- Plantio de mudas nas nascentes  
 
 O isolamento das nascentes continua a ser efetuado pelos proprietários. O projeto se 
deparou com algumas dificuldades nessa etapa relacionadas a mobilização de mão de obra 
por parte dos beneficiados para a implantação da cerca de isolamento. As dificuldades estão 
relacionadas ao período de colheita do café que mobiliza a maior parte da mão de obra 
braçal disponível na região. Como os produtores muitas vezes optam por contratar alguém 
para executar o serviço, ocorreram atrasos que não estavam previstos no cronograma. Ao 
fim do mês de outubro já deveríamos estar com todas as nascentes cercadas, e no entanto 
algumas ainda permanecem desprotegidas. Com o encerramento do período de colheita do 
café no mês de outubro, os proprietários que ainda não isolaram suas nascentes estão 
comprometidos a fazê-lo o quanto antes. Abaixo podem ser observadas algumas das áreas 
onde o cercamento já foi concluído e o plantio das mudas já foi realizado como nas 
propriedades dos senhores Denir Vaz, Airton Cordeiro, José Carlos Pereira e Edílio Torres.    
 
Propriedade do Sr. Denir Vaz (Bairro São Gabriel) 
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Propriedade do Sr. Airton Oliveira (Bairro Farias) 
 

    
 

      
 
Propriedade do Sr. Edílio Torres (Bairro Anzol) 
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Propriedade do Sr. José Carlos Pereira (Bairro Anhumas) 
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- Participação em Eventos - Reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural Sustentável – CMDRS. 
 
No dia 30 foi realizada no salão paroquial de Brasópolis a “oficina de capacitação de 
produtores e lideranças rurais em desenvolvimento rural sustentável e organização do 
território do Alto Sapucaí” organizado pela EMATER onde compareceram os membros do 
CMDRS e convidados. No evento foi apresentada uma palestra sobre agricultura familiar 
sustentável durante a qual os participantes relacionaram o exposto com aspectos de suas 
comunidades. O Grupo Dispersores participou comentando sobre seu trabalho, dando maior 
ênfase ao projeto De Olho nos Olhos que tem o meio rural como principal área de atuação. 
Neste evento foi reafirmado o interesse por parte do CMDRS de que a ONG passasse a 
integrar esta entidade visto que o trabalho que tem desenvolvido poderia acrescer 
significativamente às atividades deste conselho. 
 

    
 

    


