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 6° RELATÓRIO DE ATIVIDADES   
     Ref.: Agosto à Novembro/2018 

 
  Projeto De Olho nos Olhos 

 
 

 

As atividades realizadas entre os meses de agosto a novembro de 2018 se concentraram na 

reestruturação do Viveiro Florestal Grupo Dispersores, na produção de mudas arbóreas para uso 

nas atividades de restauração, na prospecção de novos beneficiários para o projeto, nas 

atividades de vistoria técnica em campo, implantação das cercas de proteção e nas atividades de 

divulgação do projeto. 

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

167 hectares (110%), já ultrapassando a meta inicial de 157 hectares a serem manejados até 

março de 2019, 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 encontra-se a 10% de sua meta de 200 nascentes. Até o fim do 

projeto a meta será atingida, porém, como dito anteriormente, o indicador “extensão de área 

protegida” se mostra mais relevante que o número de nascentes em sim. 

Neste período também contamos com a expansão do projeto para mais um município da bacia do 

Rio Sapucaí: Maria da Fé. Desta forma, o projeto contempla atualmente 16 municípios desta 

bacia.  
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Foi concluída neste período a atividade de reestruturação do viveiro de mudas da instituição. 

Toda a estrutura antiga foi desmontada para dar lugar à nova. Esta reforma além de favorecer a 

qualidade das mudas produzidas, aumentará nossa capacidade produtiva anual. 

Em resumo, de Agosto a Novembro de 2018, temos como resultados: 

- O projeto ampliou a sua área de atuação, atendendo a população de 16 municípios da bacia do 

Rio Sapucaí no sul do Estado de Minas Gerais, promovendo a restauração de nascentes para a 

conservação da água e da biodiversidade;   

- Já são 112 propriedades beneficiadas pelo projeto, envolvendo a restauração de 189 nascentes;   

- Aproximadamente 167 hectares de área de preservação permanente de nascentes já foram 

cercadas para restauração da vegetação nativa. 

-  Reestruturação do Viveiro Florestal, agora com capacidade de produzir até 70.000 mudas/ano.  

Abaixo algumas fotos das atividades realizadas entre os meses de agosto a novembro de 
2018: 

 

 

 

Processo de reestruturação do viveiro – 
Terraplanagem e instalação das colunas. 

Processo de reestruturação do viveiro – Irrigação, 
drenagem e britas no solo. 
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Processo de reestruturação do viveiro – 
Montagem das bancadas. 

Processo de reestruturação do viveiro – Casa de 
sombra concluída. 

Processo de reestruturação do viveiro concluído. Processo de reestruturação do viveiro concluído – 
Produção de mudas 
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Descrição: Implantação da cerca  
Município: Brazópolis 
Bairro: Banhado 

Descrição: Valo de infiltração (obra auxiliar) 
Município: Brazópolis 
Bairro: Banhado 

 
Descrição: Implantação da cerca 
Município: Gonçalves 
Bairro: Córrego da foice 

Descrição: Vistoria técnica – área beneficiada 
Município: Brazópolis 
Bairro: Farias 

Descrição:  Implantação da cerca 
Município: Paraisópolis 
Bairro: Serrinha 

Descrição: Entrega de material para construção de 
cerca.   -  Município: Brazópolis  
Bairro: Monjolinho 

 
Descrição: Vistoria técnica 
Município: Pedralva 
Bairro: Jaboticabal 

Descrição: Implantação da cerca de proteção 
Município: Pedralva 
Bairro: Anhumas 
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Descrição: Vistoria técnica 
Município: Pedralva 
Bairro: Cafarnaum 

Descrição: Vistoria técnica 
Município: Pedralva 
Bairro: Pedrão 

 
Descrição: Vistoria Técnica  
Município: Santa Rita do Sapucaí 
Bairro: São José 

Descrição: Vistoria Técnica  
Município: Conceição dos Ouros 
Bairro: Fazenda Cachoeira 

 
Descrição: Início do Plantio. Transporte das 
mudas com burro. 
Município: Delfim Moreira 
Bairro: Barreirinho 

Descrição: Plantio das mudas ao fundo 
Município: Delfim Moreira 
Bairro: Barreirinho 
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Descrição: Plantio – Detalhes do berço, e do 
coroamento inicial das mudas  
Município: Wenceslau Braz 
Bairro: São Bernardo 

Descrição: Plantio de mudas 
Município: Wenceslau Braz 
Bairro: São Bernardo 

 

Descrição: Plantio de mudas 
Município: Wenceslau Braz 
Bairro: São Bernardo 

Descrição: Plantio de mudas 
Município: Wenceslau Braz 
Bairro: São Bernardo 

 

Descrição: Plantio de mudas 
Município: Wenceslau Braz 
Bairro: São Bernardo 

Descrição: Muda plantada 
Município: Wenceslau Braz 
Bairro: São Bernardo 
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Descrição: Detalhe da área da nascente no 
momento do plantio 
Município: Wenceslau Braz 
Bairro: São Bernardo 

Descrição: Detalhe da área da nascente no 
momento do plantio 
Município: Wenceslau Braz 
Bairro: São Bernardo 

Descrição: Vistoria técnica na nascente 
Município: Cristina  
Bairro: Haras 

Descrição: Vistoria técnica na nascente 
Município: Cristina 
Bairro: Água Limpa 

Descrição: Vistoria técnica na nascente 
Município: Maria da Fé  
 Bairro: Vale das Águas 

Descrição: Vistoria técnica na nascente 
Município: Cristina 
 Bairro: Vale das Águas 
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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. 

 

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 estão sendo 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 agosto a 
novembro de 2018: 

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.  
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FOTOS FOTOS 

 

 
No dia 27 de agosto de 2018, foi assinado um termo de parceria com a Prefeitura Municipal de Maria 
da Fé, com apoio da secretaria municipal de agricultura e meio ambiente. 
 
Com esta parceria o projeto De Olho nos Olhos – Proteção e Recuperação de Nascentes, chega ao 
município de Maria da Fé – MG, beneficiando a população deste município. 
 

 
No dia 04 de Setembro de 2018, o Grupo Dispersores em parceria com a Escola Estadual Maria Lina de 
Jesus do município de São José do Alegre-MG, promoveram uma atividade de plantio de mudas 
nativas, com a participação dos alunos, em uma nascente beneficiada pelo Projeto De Olho nos Olhos, 
localizada na zona rural do município de São José do Alegre-MG. 
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Neste mesmo dia, alunos do 6º ano do ensino fundamental, receberem informações sobre o projeto e 
sobre a importância de se preservar o meio ambiente, sendo que o trabalho de proteção e recuperação 
de nascentes é um dos objetivos do projeto desenvolvido pela instituição. 

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 60 alunos, os quais tiveram a 
oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido pela instituição. 

 

  

  Plantio de mudas de árvores nativas com alunos, no  município de São José do Alegre-MG. 
 

04 de SETEMBRO de 2018. 
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No dia 15 de setembro de 2018,  o Grupo Dispersores participou do evento “Portas Abertas”, onde o 
Observatório do Pico dos Dias  – OPD recebeu a visitação de centenas de pessoas. O Observatório do 
Pico dos Dias é um observatório astronômico localizado entre os municípios de Brazópolis e Piranguçu, 
no estado de Minas Gerais. É operado e mantido pelo Laboratório Nacional de Astrofísica – LNA. 
Localiza-se a 1.864 m de altitude. 

A parceria com o LNA possibilitou que o Grupo Dispersores participasse com um stand no evento, 
distribuindo entre os visitantes um material educativo e informativo sobre o projeto De Olho nos Olhos 
– Proteção e Recuperação de Nascentes. 

O projeto foi divulgado entre centenas de pessoas, cadastrando ainda possíveis interessados em 
recuperar nascentes em suas propriedades, em municípios sul – mineiros de atuação do projeto. 
 

 

  No dia 29 de novembro de 2018, integrantes do Grupo Dispersores participaram da Feira Livre no 
município de Itajubá – MG. 

Na ocasião a equipe do Grupo Dispersores distribuiu entre os visitantes da feira, materiais impressos 
de caráter educativo e informativo sobre o Projeto De Olho nos Olhos – Proteção e Recuperação de 
Nascentes. 

O projeto foi divulgado entre dezenas de pessoas, cadastrando ainda possíveis interessados em 
recuperar nascentes em suas propriedades. 
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Área de atuação e divulgação do projeto no sul de Minas Gerais. Até a presente data 30/11/2018 o 
projeto passou a atuar e a beneficiar a população de 16 municípios da região.  
 


