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 2° RELATÓRIO DE ATIVIDADES   
     Ref.: Abril a Julho / 2017 

 
  Projeto De Olho nos Olhos 

 
 

 
A nova fase do projeto iniciou em novembro de 2016, tendo como meta até Dezembro de 2018 o plantio de 130 
mil mudas de árvores nativas, recuperando 157 hectares da Mata Atlântica, através da restauração de 200 
nascentes. O projeto iniciou atuando em 10 municípios, hoje já são 12 municípios atendidos, estando estes 
localizados em Unidades de Conservação, como a Área de Proteção Ambiental – APA Fernão Dias, APA Serra da 
Mantiqueira, entre outros municípios localizados na região do médio e alto da Bacia do Rio Sapucaí. 
 

 

Continuidade na implementação das atividades de campo  

 
As atividades realizadas entre os meses de abril e julho de 2017 se concentraram na prospecção de novos 
beneficiados do projeto, nas atividades de vistoria técnica, implantação das cercas de proteção, na produção de 
mudas arbóreas do viveiro florestal, e atividades de divulgação e ampliação da rede de parceiros do projeto. 

 
Neste período as áreas que são selecionadas pelo projeto, estão tendo as áreas de influência de abastecimento da 
nascente cercadas através da construção de cerca de moirões e arame farpado.  Posteriormente a partir de 
novembro/2017 inicia-se o trabalho de plantio de mudas com a chegada do período de chuvas. 

 
As metas de implantação do projeto (em área a ser recuperada) para o ano de 2017 atingiram a marca de 60% 
dos 74,8 hectares a serem protegidos (cercados) até outubro de 2017. Desconsiderando ainda os 9 hectares 
manejados de novembro de 2016 a fevereiro de 2017 (já concluídos), estando as atividades do projeto dentro do 
cronograma de implantação estabelecido. 
 
As áreas protegidas normalmente excedem a área mínima para inclusão no projeto (que é de 7,880 metros 
quadrados). Tal fato se deve às condições do relevo que exigem que uma extensão maior da propriedade seja 
isolada, de forma que a área de influência da nascente seja realmente protegida, e o resultado na conservação 
hídrica seja efetivo. 

 
Em resumo, de novembro de 2016 à 31 de julho de 2017, temos como resultados: 
 
- O projeto esta atuando em 12 municípios do sul de Minas Gerais, promovendo a recuperação de nascentes para 
a conservação da água;   
- Já são 49 áreas / propriedades beneficiadas pelo projeto;   
- Aproximadamente 51 hectares de área de preservação permanente de nascentes já foram cercadas para 
recuperação da vegetação nativa; 
- Já foram plantadas 6.500 mudas de árvores nativas e entre os meses de novembro/2017 a janeiro/2018 
(período das chuvas) serão plantadas mais 61.750 mudas. 
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Descrição: Moirões, arame farpado e balancins 
para construção das cercas de isolamento das 
áreas a serem recuperadas. 
 

Descrição: Moirões para construção das cercas de 
arame farpado para isolamento das áreas a serem 
recuperadas. 
 

  
Descrição: Entrega de material nas propriedades 
beneficiadas pelo projeto, para construção de 
cercas de isolamento das áreas a serem 
recuperadas.  

Descrição: Entrega de material nas propriedades 
beneficiadas pelo projeto, para construção de 
cercas de isolamento das áreas a serem 
recuperadas. 

  
Descrição: Implantação de cerca de proteção 
Município: Piranguçú 
Bairro: Taquaral 

Descrição: Implantação de cerca de proteção 
Município: Brazópolis 
Bairro: Araújo 
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Descrição: Implantação de cerca de proteção 
Município: Paraisópolis 
Bairro: Lagoa 

Descrição: Implantação de cerca de proteção 
Município: Paraisópolis 
Bairro: Embiruçú 

  

Descrição: Implantação de cerca de proteção 
Município: Wenceslau Braz 
Bairro: Santana 

Descrição: Implantação de cerca de proteção 
Município: Piranguinho 
Bairro: Retiro dos Palmas 

  

Descrição: Implantação de cerca de proteção 
Município: Piranguinho 
Bairro: Serra Dos Toledos 

Descrição: Implantação de cerca de proteção 
Município: Wenceslau Braz 
Bairro: Embiruçú 
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Descrição: Implantação de cerca de proteção 
Município: Gonçalves 
Bairro: Córrego da Foice 

Descrição: Implantação de cerca de proteção 
Município: Piranguçú 
Bairro: Pedra Amarela 

  
Descrição:Implantação de cerca de proteção 
Município: Piranguçú 
Bairro: São Bernardo 

Descrição:Implantação de cerca de proteção 
Município: Itajubá 
Bairro: Pedra Preta 
 

  
Descrição: Implantação de cerca de proteção 
Município: São José do Alegre 
Bairro: Forrós 

Descrição: Implantação de cerca de proteção 
Município: Piranguçú 
Bairro: Barreirinho 
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Descrição: Área protegida aguardando plantio 
Município: Brazópolis 
Bairro: Araújo 

Descrição: Área protegida aguardando plantio  
Município: Paraisópolis 
Bairro: Embiruçú 

 

 

 

 

Conscientização ambiental com alunos e mobilização social nas comunidades rurais 
 

Projeto De Olho nos Olhos desenvolvido pelo Grupo Dispersores em parceria com o Programa Plantando o Futuro 
vem promovendo atividades de divulgação do projeto na região de atuação, através de palestras, participação em 
eventos regionais, reuniões com municípios parceiro e distribuição de material informativo, confeccionado pelo 
projeto para ampla divulgação na região. Alem disso o projeto vem desenvolvendo atividades de sensibilização 
ambiental junto aos alunos das escolas, as quais ocorrem nas dependências do viveiro florestal do Grupo 
Dispersores. 

As atividades junto aos alunos têm como objetivo promover a educação para a sustentabilidade, conscientizando e 
sensibilizando estudantes (crianças e jovens) do ensino fundamental e médio das escolas do município e da 
região. 

No período de Abril a Julho aproximadamente 180 alunos participaram das atividades, contando com a parceria e 
a participação das Escolas Municipais Dona Maria Carneiro Braz, Joaquim Raimundo Braga, Nossa Senhora da 
Aparecida e  Escola Estadual Alfredo Albano de Oliveira. 

Em atividade extraclasse, os alunos visitam o Viveiro Florestal do Grupo Dispersores, onde lá aprendem na prática 
como são produzidas as mudas nativas no viveiro, conhecendo todo o processo desde a coleta de sementes na 
natureza até o plantio das mudas na natureza. Os alunos também aprendem através de experiências práticas e de 
maneira lúdica, qual a função das árvores na natureza e como elas ajudam na conservação da água e dos rios, 
assim como a importância de se preservar o meio ambiente. Conhecendo de perto o Projeto De Olho nos Olhos – 
Proteção e Recuperação de Nascentes.  

  

FOTOS FOTOS 

 

Descrição: Ações de sensibilização ambiental, realizadas no 
Viveiro Florestal do Grupo Dispersores. 

  Descrição: Ações de sensibilização ambiental, realizadas no 
Viveiro Florestal do Grupo Dispersores. Aluno transplantando as 
plântulas para o tubete. 
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Descrição: Ações de sensibilização ambiental, realizadas no 
Viveiro Florestal do Grupo Dispersores. Alunos aprendendo 
como germinar as sementes.  

Descrição: Ações de sensibilização ambiental, realizadas no 
Viveiro Florestal do Grupo Dispersores. 

Descrição: Ações de sensibilização ambiental, realizadas no 
Viveiro Florestal do Grupo Dispersores. 

Descrição: Ações de sensibilização ambiental, realizadas no 
Viveiro Florestal do Grupo Dispersores. 

Descrição: Ações de sensibilização ambiental, realizadas no 
Viveiro Florestal do Grupo Dispersores. Conhecendo mais sobre 
o meio ambiente. 

Descrição: Ações de sensibilização ambiental, realizadas no 
Viveiro Florestal do Grupo Dispersores. Aluno transplantando as 
plântulas para o tubete. 
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Descrição: Ações de sensibilização ambiental, realizadas no 
Viveiro Florestal do Grupo Dispersores.  

Descrição: Ações de sensibilização ambiental, realizadas no 
Viveiro Florestal do Grupo Dispersores.  

Descrição: Ações de sensibilização ambiental, realizadas no 
Viveiro Florestal do Grupo Dispersores.  

Descrição: Ações de sensibilização ambiental, realizadas no 
Viveiro Florestal do Grupo Dispersores.  

Descrição: Ações de sensibilização ambiental. Palestra realizada 
na Escola Estadual Alfredo Albano de Oliveira no distrito rural de 
Luminosa em Brazópolis - MG. Divulgação do projeto e 
conscientização ambiental dos alunos. Participação de 
aproximadamente 40 alunos. 
 
 

Descrição: Ações de sensibilização ambiental. Palestra realizada 
na Escola Estadual Alfredo Albano de Oliveira no distrito rural de 
Luminosa em Brazópolis - MG. Divulgação do projeto e 
conscientização ambiental dos alunos. Participação de 
aproximadamente 40 alunos. 
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Descrição: Palestra realizada na Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI, em Itajubá - MG, sendo umas das atrações do SEMEAR – 
Seminário de Meio Ambiente e Energias Renováveis, ministrada pela equipe técnica do projeto Evandro Negrão e Piero Renó.  
A palestra teve como foco a apresentação do trabalho desenvolvido pelo Grupo Dispersores, em especial o projeto ”De Olho nos 
Olhos – Proteção e Recuperação de Nascentes”. Aproximadamente 100 pessoas participaram da palestra entre alunos, professores e 
visitantes. 

 

Descrição: Divulgação do projeto e ampliando a área de atuação 
do mesmo, passando o projeto a atuar tambén nos municípios 
de São José do Alegre e Sapucai Mirim, abrangendo atualmente 
12 municipios do Sul de Minas Gerais. (foto com a secretaria de 
meio ambiente de  São José do Alegre)    

Descrição:  Divulgação do projeto, reforçando a parceria com o 
municipio de Gonçalves, reunião com o Prefeito Municipal.   
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Descrição: Ações de divulgação do projeto De Olho nos Olhos – Proteção e Recuperação de Nascentes, divulgando a importancia do 
projeto para a conservação da água nas propriedades através da proteção das nascentes. Ao mesmo tempo materiais impresso de 
divulgação do projeto são entregues a população e visitantes do stand. 
A atividade ainda tem como finalidade cadastrar novas pessoas interessadas em participar do projeto, tendo a recuperação de sua 
nascente realizada de forma gratuita através do projeto.   
As fotos acima são de campanhas realizadas nos municípios de Gonçalves e Brazópolis respectivamente.       
 


