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 7° RELATÓRIO DE ATIVIDADES   
 Ref.: Dezembro/2018 à Março/2019 

 
  Projeto De Olho nos Olhos 

 
 

 

As atividades realizadas entre os meses de dezembro de 2018 à março de 2019 se concentraram 

principalmente nas atividades de plantio de mudas nativas nas propriedades beneficiadas 

localizadas em 16 municípios da região, alem de novas áreas que aderiram ao projeto, 

implantando novas cercas isoladoras e realizando o plantio nestas áreas. Também as atividades 

se concentraram produção de mudas arbóreas para uso nas atividades de restauração assim 

como a separação das mesmas em lotes para expedição. 

As metas de implantação do projeto (em área a ser protegida/restaurada) atingiram a marca de 

aproximadamente 180 hectares (115%), ultrapassando a meta inicial de 157 hectares a serem 

manejados, tendo portanto superado seus objetivos com relação à esta variável. É importante 

considerar que muitas áreas protegidas superaram a extensão mínima de 7.880 metros 

quadrados (raio de 50 metros) fixada pelo projeto como sendo uma de suas premissas de 

seleção. Tal fato se deve a grande ocorrência de nascentes difusas, que possuem área de 

influência de larga abrangência, também aos esforços promovidos no sentido de restauração das 

cabeceiras das nascentes, porções do relevo altamente relevantes para a conservação dos 

recursos hídricos locais. A restauração de áreas mais amplas tende a proporcionar um efeito 

hídrico mais significativo, passando para nós a representar um indicador melhor do que o número 

de nascentes protegidas por exemplo pois este último, nos casos de nascentes difusas, pode ser 

impreciso visto que muitos olhos d`água ativos não podem ser localizados nestas devido à 

dificuldade de acesso.   

A variável número de nascentes chegou a 206 nascentes manejadas, atingindo a 103% de sua 

meta inicial de 200 nascentes.  

Foram plantadas 130.000 mudas de árvores nativas, atingindo em 100% a meta proposta pelo 

projeto. 
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- A reestruturação do viveiro florestal do Grupo Dispersores foi concluída e está totalmente 

operante, com capacidade de produzir até 70.000 mudas/ano. 

Abaixo algumas fotos das atividades realizadas entre os meses de Dezembro/2018 à 
Março/2019: 

 

 
 

Em resumo, de dezembro de 2018 à março de 2019, e como resultados FINAIS do projeto 

apresentamos os seguintes números: 

 

- O projeto atuou em 16 municípios do sul de Minas Gerais, promovendo a proteção e 

recuperação de nascentes, pela conservação da água;   

 

- 126 propriedades foram beneficiadas pelo projeto, envolvendo a recuperação de 206 nascentes 

na região (a meta inicial era de 200 nascentes), estando estas localizadas em duas bacias 

hidrográficas;  

 

- 130.000 mudas de árvores nativas foram plantadas, atingindo a meta proposta pelo projeto;  

  

- Aproximadamente 180 hectares de área de preservação permanente de nascentes foram 

cercadas e estão em processo de restauração da vegetação nativa instaurados, superando a 

meta proposta de 157 hectares; 

 

- O trabalho de mobilização social e educação ambiental envolveu a participação direta de 

centenas de pessoas (alunos / famílias) e indiretamente milhares de pessoas tiveram acesso às 

informações de conscientização ambiental do projeto seja por radio, TV ou redes sociais atingindo 

grande parte da população na região; 
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Descrição: Plantio de mudas 
Município: Paraisópolis 
Bairro: Martins 

Descrição:  Plantio de mudas 
Município: Paraisópolis 
Bairro: Mujanos 

 
Descrição: Implantação da cerca 
Município: Paraisópolis 
Bairro:  Serrinha 

Descrição: Plantio de mudas 
Município: Paraisópolis 
Bairro:  Serrinha 

 
Descrição: Plantio de mudas 
Município: Paraisópolis 
Bairro: Serrinha 

Descrição: Vista parcial da área pós plantio 
Município: Pedralva 
Bairro: Belo Ramo 
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Descrição: Muda plantada 
Município: Pedralva 
Bairro: Cafarnaum 

Descrição: Mudas plantadas 
Município: Pedralva 
Bairro: Jaboticabal 

 
Descrição:  Vista parcial da área pós plantio 
Município: Gonçalves 
Bairro: Córrego da foice 

Descrição: Muda plantada 
Município: Gonçalves 
Bairro: Onças 

 
Descrição: Implantação de cerca 
Município: Brazópolis 
Bairro: Hilários 

Descrição: Vistoria pós plantio 
Município: Brazópolis 
Bairro: Retiro de Anhumas 

 

Descrição: Vistoria Técnica  
Município: Conceição dos Ouros 
Bairro: Campo do Meio 

Descrição: Plantio de mudas 
Município: Brazópolis 
Bairro: Luminosa 
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Descrição: Plantio de mudas 
Município: Delfim Moreira 
Bairro: Rio Claro 

Descrição: Cercamento na área da nascente 
Município: Delfim Moreira 
Bairro: Ponte de Zinco 

 
 

Descrição: Muda plantadana nascente 
Município: Delfim Moreira 
Bairro: Ponte de Zinco 

Descrição: Plantio de mudas - coroamento 
Município: Cristina 
Bairro: Água Limpa 

 
Descrição: Plantio de mudas 
Município: Delfim Moreira 
Bairro: Ponte de Zinco 

Descrição: Plantio de mudas 
Município: Itajubá 
Bairro: Pedra Preta 
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Descrição: Entrega de mudas 
Município: Maria da Fé 
Bairro: Possé 

Descrição: Detalhe das linhas de plantio  
Município: Piranguçú 
Bairro: São Bernardo 

 

Descrição: Muda plantada 
Município: Brazópolis 
Bairro: São Francisco 

Descrição: Muda plantada na nascente 
Município: Brazópolis 
Bairro: Buraco 

 

 

Conscientização ambiental e mobilização social nas comunidades rurais e 

municípios beneficiados pelo projeto 

 
 

O 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 nas escolas, participação em eventos regionais, promoção de atividades de 

educação ambiental e distribuição de material informativo, confeccionado pelo projeto para ampla 

divulgação na região. 
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O projeto também vem sendo divulgado amplamente nas redes sociais, nas rádios da região e 

até mesmo na televisão.  Desta forma o projeto e seus resultados foram amplamente conhecidos 

pela população regional, passando dos limites da atuação geográfica do projeto, atingindo ainda 

mais cidades da região. 

 
O projeto faz uso dos seguintes meios de comunicação para a sua divulgação: 
 
 - Divulgação através do site oficial da instituição e nas redes sociais como facebook, twitter e 
instagram; 
 
- Apoio das rádios da região para divulgação do projeto; 
 
- Divulgação das ações do projeto desenvolvido na televisão regional;  
    
- Divulgação através de material impresso de divulgação e informação;  
 
- Participação em eventos regionais com o stand do Grupo Dispersores;  
 
- Participação em reuniões dos conselhos onde o Grupo Dispersores participa ativamente; 
  
- Promoção de eventos, com palestras e atividades nas escolas do município e região. 

 

Acompanhe abaixo algumas fotos das atividades realizadas entre os meses de 
Dezembro/2018 a Março/2019:    

A equipe técnica do projeto, também vem fazendo um trabalho de mobilização social, diretamente 

junto a população residente na área rural e urbana dos municípios de atuação do projeto, isso 

ocorre sempre que é feito uma visita técnica em campo, nas propriedades interessadas em aderir 

ao projeto e na participação da instituição em eventos na região e também através de palestras 

nas cidades beneficiadas.  

FOTOS FOTOS 
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No dia 06 de dezembro de 2018, o coordenador de projetos Evandro Negrão representando o Grupo 
Dispersores, participou da 4º reunião ordinária do CONAPAM – Conselho da Área de Proteção Ambiental 
da Serra da Mantiqueira, realizada no centro de exposições do parque estadual de Campos do Jordão, 
no município de Campos do Jordão – SP. 

Na ocasião o Projeto “De Olho os Olhos” foi apresentado aos conselheiros, tendo em vista que o projeto 
já vem sendo desenvolvido em alguns municípios mineiros que compõem a APA Serra da Mantiqueira, 
e tem como principal objetivo a conservação da água, através da recuperação de nascentes. 

 

 

 

Nos dias 04 e 06 de dezembro de 2018, alunos da pré-escola  Cemei Jurecê Guimarães e da escola 
municipal Dona Maria Carneiro Braz, participaram das atividades desenvolvidas pelo projeto, contando 
com a participação nestes dois dias de aproximadamente  50  alunos. 

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 florestas 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 nosso 
Meio Ambiente. 
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LANÇAMENTO DO VÍDEO SOBRE O PROJETO DE OLHO NOS OLHOS 

No mês de fevereiro de 2019, foi concluído os trabalhos de filmagem, edição e produção do vídeo 
institucional, que conta em detalhes como funciona e os benefícios promovidos pelo Projeto De Olho 
nos Olhos – Proteção e Recuperação de Nascentes. 

O projeto beneficia atualmente a população de 16 municípios do sul de Minas Gerais e conta com a 
parceria do Programa Plantando o Futuro, através da Companhia de Desenvolvimento  de Minas Gerais 
– CODEMGE. 

Assista ao vídeo e compartilhe em suas redes sócias, assim você estará ajudando na divulgação do 
projeto para que ele continue, através de parcerias, promovendo estas ações pela conservação da 
natureza na nossa região. 

http://dispersores.org/wp/lancamento-do-video-sobre-o-projeto-de-olho-nos-olhos/ 
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No dia 22 de Março de 2019, celebrando o Dia Mundial da Água o Grupo Dispersores através do projeto 
de mobilização e educação ambiental,recebeu os alunos da Escola Estadual Inácio João Faria - Cruz 
Vera – Brasópolis/ MG. 
O projeto tem 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. 
Em atividade extraclasse, os alunos visitam o Viveiro Florestal do Grupo Dispersores, onde lá aprendem 
na prática como são produzidas as mudas de árvores nativas no viveiro, conhecendo todo o processo 
desde a coleta de sementes na natureza, germinação, até o plantio das mudas na natureza. 

Os alunos também aprendem através de experiências práticas,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. 
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No dia 26 de Março de 2019, o Grupo Dispersores em parceria com a Escola Estadual Presente 
Wenceslau, promoveram uma atividade de plantio de mudas nativas, com a participação dos alunos, 
em uma nascente localizada na zona rural do município de Brazópolis - MG. 

No inicio das atividades, os alunos receberem informações sobre o projeto De Olhop nos Olhos, assim 
como a importância para se preservar o meio ambiente, sendo que o trabalho de proteção 
e recuperação de nascentes é um dos objetivos do projeto desenvolvido pela instituição. Logo após foi 
realizado um plantio de mudas de árvores nativas, na nascente em que já foi protegida pelo projeto. 

A atividade contou com a participação de aproximadamente 30 alunos, os quais tiveram a oportunidade 
de conhecer o trabalho desenvolvido pela instituição.Esta atividade busca despertar o interesse dos 
alunos sobre a importância de se restaurar áreas degradadas através do plantio de árvores, 
compreendendo qual a função das árvores na natureza e como elas ajudam na conservação da água. 
 



12 

 

 

 

 

 
Área de atuação e divulgação do projeto no sul de Minas Gerais. O projeto atuou e beneficiou a 
população de 16 municípios da região.  
  
 


