4° RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Ref.: Dezembro/2017 à Março/2018

Projeto De Olho nos Olhos

As atividades realizadas entre os meses de dezembro de 2017 a março de 2018 se concentraram
principalmente na etapa de plantio de mudas nativas nas áreas beneficiadas as quais foram
cercadas e protegidas pelo projeto ao longo do ano de 2017.
Preparação das mudas, logística para entrega das mesmas nas áreas beneficiadas (em 12
municípios do sul de Minas Gerais), alem da coordenação do plantio pela equipe técnica do
projeto, manutenção e monitoramento das áreas, fizeram parte das atividades neste período.
No fim de março de 2018, o projeto já pode contabilizar grandes resultados que vão de encontro
com as metas e o cronograma de execução do projeto.
O projeto esta protegendo e recuperando áreas que somadas compõem uma extensão total de
85,46 hectares, áreas já implantadas e em processo de restauração, atingindo até a presente
data 54,4% da meta do projeto que é de 157 hectares).
Foram plantados até o final de março, 67.308 mudas que corresponde a 98,6% da meta de
plantio para a época que é de 68.250 mudas.
Das 67.308 mudas plantadas desde o inicio do projeto, 15.808 mudas foram produzidas pelo
viveiro florestal do Grupo Dispersores e incorporadas ao projeto como contrapartida. O Grupo
Dispersores já forneceu 52,7% do volume total de mudas que se comprometeu a ceder ao
projeto. Total de 30.000 mudas.
As áreas protegidas por vezes excederam a área mínima para inclusão no projeto (que é de
7.880 metros quadrados) devido às condições do relevo que exigem que uma extensão maior da
propriedade seja isolada, protegendo assim de forma mais efetiva a área de influência da
nascente, ate a presente data o projeto já iniciou um processo de restauração em 90 nascentes,
as quais estão sendo recuperadas de forma gratuita através deste projeto.
A seguir pode ser verificada a listagem das espécies utilizadas nas atividades de plantio de
mudas:
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NOME POPULAR / (NOME CIENTÍFICO)
1

ALGODOEIRO (HELIOCARPUS POPAYANENSIS)

2

ANGICO BRANCO (ALBIZIA POLYCEPHALA)

3

ANGICO PRETO (ANADENANTHERA MACROCARPA)

4

ANGICO VERMELHO (ANADENANTHERA COLUBRINA)

5

ARACA BRANCO (PSIDIUM CATTLEYANUM)

6

ARAÇA DA SERRA (CALYCORECTES ACUTATUS)

7

ARACA ROXO (PSIDIUM RUFUM)

8

ARAUCÁRIA (ARAUCARIA ANGUSTIFOLIA)

9

AROEIRA PIMENTEIRA (SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS)

10

BABOSA (CORDIA SUPERBA)

11

CAMBOATÃ (MATAYBA ELAEAGNOIDES)

12

CANAFÍSTULA (PELTOPHORUM DUBIUM)

13

CANELA AMARELA (NECTANDRA LANCEOLATA)

14

CANELINHA (NECTANDRA MEGAPOTAMICA)

15

CANJARANA (CABRALEA CANJERANA)

16

CAPIXINGUI (CROTON FLORIBUNDUS)

17

CEDRO ROSA (CEDRELA FISSILIS)

18

CHA DE BUGRE (CORDIA SELLOWIANA)

19

DEDALEIRO (LAFOENSIA PACARI)

20

EMBAUBA (CECROPIA PACHYSTACHYA)

21

EMBIRUCU (PSEUDOBOMBAX GRANDIFLORUM)

22

FARINHA SECA (ALBIZIA HASSLERII)

23

FIGUEIRA DO BREJO (FICUS INSIPIDA)

24

FUMEIRO (SOLANUM BULLATUM)

25

FUMO BRAVO (SOLANUM MAURITIANUM)

26

GABIROBA (CAMPOMANESIA XANTHOCARPA)

27

GRUMIXAMA (EUGENIA BRASILIENSIS)

28

GUAÇATONGA (CASEARIA SILVESTRIS)

29

IPÊ AMARELO (HANDROANTHUS ALBA)

30

IPE ROXO (HANDROANTHUS AVELLANEDAE)

31

JABUTICABA (PLINIA CORONATA)

32

JANGADA BRAVA (BASTARDIOPSIS DENSIFLORA)

33

JATOBA (HYMENAEA COURBARIL)

34

JEQUITIBA (CARINIANA ESTRELLENSIS)

35

JOAO MOLE (GUAPIRA OPPOSITA)

36

LIXA (ALOYSIA VIRGATA)

37

MAMAOZINHO DO MATO (CARICA QUERCIFOLIA)

38

MARIA MOLE (DENDROPANAX CUNEATUN)

39

MARICÁ (MIMOSA BIMOCRONATA)

40

MOTAMBO (GUAZUMA ULMIFOLIA)

41

MULUNGU (ERYTHRINA FALCATA)

42

MULUNGU DO BREJO (ERYTHRINA CRISTA-GALLI)

43

ORELHA DE MACACO (ENTEROLOBIUM CONTORTISILIQUUM)

44

PAINEIRA (CEIBA SPECIOSA)

45

PATA DE VACA (BAUHINIA FORFICATA)

46

PAU DE LEITE (SAPIUM GLANDULOSUM)

47

PAU JACARÉ (PIPTADENIA GONOACANTHA)
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48

PAU VIOLA (CITHAREXYLUM MYRIANTHUM)

49

PEITO DE POMBO (TAPIRIRA OBTUSA)

50

QUARESMEIRA (TIBOUCHUNA GRANULOSA)

51

QUINA DE SÃO PAULO (SOLANUM PSEUDOQUINA)

52

SANGRA D AGUA (CROTON URUCURANA)

53

TAIUVA (MACLURA TINCTORIA)

54

TAMANQUEIRO (AEGIPHILA SELLOWIANA)

55

TAPIA (ALCHORNEA GLANDULOSA)

56

TARUMA (VITEX POLYGAMA)

Em resumo, desde novembro de 2016 até março de 2018 temos como resultados acumulados:

- O projeto esta atuando em 12 municípios do sul de Minas Gerais, promovendo a recuperação de
nascentes para a conservação da água;

- Até o momento 63 propriedades estão sendo beneficiadas pelo projeto, envolvendo a
recuperação de 90 nascentes;

- Aproximadamente 85,46 hectares de área de preservação permanente de nascentes já foram
cercadas para recuperação da vegetação nativa;

- Até o fim de março de 2018 foram plantadas 67.308 mudas nativas no entorno das nascentes
protegidas desde o início do projeto.

Abaixo algumas fotos das atividades realizadas entre os meses de dezembro de 2017 e março de
2018:
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Descrição: Sobrevôo de drone
Município: Brazópolis
Bairro: Portão

Descrição: Plantio de mudas
Município: Brazópolis
Bairro: Banhado

Descrição: Plantio de mudas
Município: Gonçalves
Bairro: São Sebastião

Descrição: Vistoria pós plantio
Município: Pedralva
Bairro: Cafarnaum

Descrição: Vistoria pós plantio
Município: Pedralva
Bairro: Belo Ramo

Descrição: Plantio de mudas
Município: Gonçalves
Bairro: Novo Mundo

4

Descrição: Vistoria pós plantio
Município: Paraisópolis
Bairro: Martins

Descrição: Sobrevôo de drone pós plantio
Município: Paraisópolis
Bairro: Lagoa

Descrição: Plantio de Mudas
Município: Gonçalves
Bairro: Córrego da Foice

Descrição: Muda plantada pelo projeto
Município: Paraisópolis
Bairro: Penha

Descrição: Plantio de mudas
Município: Brazópolis
Bairro: Boa Vista

Descrição: Sobrevôo de drone pós plantio
Município: Piranguçú
Bairro: Melos
5

Descrição: Sobrevôo de drone pós plantio
Município: Itajubá
Bairro: Cachoeira grande

Descrição: Sobrevôo de drone pós plantio
Município: Paraisópolis
Bairro: Penha

Descrição: Expedição de Mudas
Município: Brazópolis – Viveiro Florestal

Descrição: Expedição de Mudas
Município: Brazópolis – Viveiro Florestal

Descrição: Expedição de Mudas
Município: Brazópolis – Viveiro Florestal

Descrição: Expedição de Mudas
Entrega na propriedade
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Descrição: Muda plantada pelo projeto
Município: Gonçalves
Bairro: Córrego da Foice

Descrição: Muda plantada pelo projeto
Município: Brazópolis
Bairro: Banhado

Descrição: Muda plantada pelo projeto
Município: Brazópolis
Bairro: Portão

Descrição: Muda plantada pelo projeto
Município: Piranguçú
Bairro: Pintos

Conscientização ambiental e mobilização social nas comunidades rurais e
municípios beneficiados pelo projeto

Com relação à divulgação do projeto e seu plano de comunicação, o mesmo vem sendo
divulgado das seguintes formas:
- Divulgação através do site oficial da instituição e nas redes sociais como facebook, twitter e
instagram;
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- 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.
Destacamos ainda as chamadas de rádio incluídas na grade de programação das seguintes
difusoras da região, com a finalidade de aderir novos interessados em recuperar suas nascentes:
- Rádio Futura FM - Itajubá
- Rádio Alterosa - Brazópolis
- Rádio Brazópolis (AM) - Brazópolis
- Rádio Jovem FM - Itajubá
- Rádio Panorama FM - Delfim Moreira
- Rádio Educativa Inatel- Santa Rita do Sapucaí
- Rádio Difusora AM Santarritense – Santa Rita do Sapucaí
- Rádio Paraisópolis AM 1490 - Paraisópolis
- Rádio Comunidade – Pedralva
A equipe técnica do projeto, também vem fazendo um trabalho de divulgação do projeto e
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.
- O Grupo Dispersores, através do projeto “De Olho nos Olhos – Proteção e Recuperação de
Nascentes”, foi finalista do Prêmio ANA 2017, promovido pela Agência Nacional de Águas – ANA.
O Grupo Dispersores chegou à final do Prêmio após uma rigorosa seleção de mais de 600
projetos de todo o Brasil. No dia 05/12/17 todos os projetos finalistas apresentaram seus
trabalhos, com o objetivo de trocar experiências entre eles. No dia 06/12/17 em uma cerimônia
realizada no Teatro da Caixa Cultural em Brasília, a Agência Nacional de Águas (ANA) anunciou
os trabalhos vencedores do Prêmio ANA 2017, onde o Grupo Dispersores recebeu um certificado
de reconhecimento e um troféu de finalista. Este feito é de grande importância para a instituição e
para o projeto que vem sendo desenvolvido em parceria com o Plantando o Futuro nos
municípios do Sul de Minas Gerais.
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FOTOS

FOTOS

Apresentação do projeto De Olho nos Olhos no Premio
Ana 2017
Dezembro / 2017

Apresentação do projeto De Olho nos Olhos no Premio
Ana 2017
Dezembro / 2017

Participação da ceriminia de premiação em Brasilia - DF
Projeto De Olho nos Olhos - Premio Ana 2017
Dezembro / 2017

Participação da ceriminia de premiação em Brasilia - DF
Projeto De Olho nos Olhos - Premio Ana 2017
Dezembro / 2017

- Ainda em Dezembro de 2017, o Grupo Dispersores em parceria com o Centro de Educação
Profissional “Tancredo Neves” – CEP de Brazópolis, promoveu uma atividade de plantio de
mudas nativas em uma nascente localizada no bairro Boa Vista em Brazópolis, o trabalho de
proteção e recuperação de nascentes é um dos objetivos do projeto desenvolvido pela instituição,
denominado De Olho nos Olhos. Foi realizado o plantio de 100 mudas de árvores nativas, a
atividade contou com a participação de 20 alunos do CEP, os quais tiveram a oportunidade de
conhecer o trabalho desenvolvido pelo Grupo Dispersores.
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Plantio de mudas com a participação de alunos
Dezembro / 2017

Plantio de mudas com a participação de alunos
Dezembro / 2017

Plantio de mudas com a participação de alunos
Dezembro / 2017

Plantio de mudas com a participação de alunos
Dezembro / 2017

- No dia 21 de fevereiro de 2018, o projeto De Olho nos Olhos – Proteção e Recuperação de
Nascentes foi apresentado a população de Cristina-MG. Em uma reunião realizada na Câmara
Municipal de Vereadores com o apoio da Prefeitura Municipal, produtores rurais e lideranças
locais puderam conhecer um pouco mais sobre o projeto. Com esta nova parceria está prevista a
restauração de pelo menos 10 nascentes no município de Cristina, beneficiando a população
local com a restauração florestal e conservação dos recursos hídricos.
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Palestra de apresentação do projeto De Olho nos Olhos,
Palestra de apresentação do projeto De Olho nos Olhos,
a população de Cristina-MG.
a população de Cristina-MG.
Fevereiro / 2018
Fevereiro / 2018

Palestra de apresentação do projeto De Olho nos Olhos,
Palestra de apresentação do projeto De Olho nos Olhos,
a população de Cristina-MG.
a população de Cristina-MG.
Fevereiro / 2018
Fevereiro / 2018

- No dia 18 de março de 2018 o Grupo Dispersores participou do Enduro a Pé Caminhos da
Mantiqueira, evento realizado no município de Itajubá-MG em comemoração ao aniversario da
cidade. O evento concentrava-se no parque da cidade, onde o Grupo Dispersores marcou
presença participando com um stand. Na ocasião a equipe do Grupo Dispersores distribuiu entre
os participantes do evento, visitantes e turistas, um material informativo sobre o projeto De Olho
nos Olhos. O projeto foi divulgado entre centenas de pessoas que participavam do evento,
cadastrando ainda possíveis interessados em recuperar nascentes em suas propriedades, nos
municípios sul - mineiros em que o projeto atua.
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Participação de evento no municipio de Itajubá-MG, para divulgação do projeto e cadastramento de proprietários
interssados em aderir ao projeto. Março / 2018.

Participação de evento no municipio de Itajubá-MG, para divulgação do projeto e cadastramento de proprietários
interssados em aderir ao projeto. Março / 2018.
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