3° RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Ref.: Agosto a Novembro / 2017

Projeto De Olho nos Olhos

As atividades realizadas entre os meses de agosto e novembro de 2017 se concentraram na prospecção de novos
beneficiados do projeto, nas atividades de implementação dos módulos de recuperação de nascentes, na produção
de mudas arbóreas, nas atividades de divulgação e ampliação da rede de parceiros do projeto e no início das
atividades de plantio de mudas.
Neste período, as áreas selecionadas pelo projeto foram protegidas conforme tem sido realizado desde seus
primeiros momentos, manejadas seguindo a sequência lógica de atividades que vai da vistoria técnica ao
cercamento, e recentemente tratamento para plantio de mudas. De agosto à outubro foram protegidas 18 novas
áreas totalizando aproximadamente 27,5 hectares. Após cercadas as áreas precisam ser preparadas para receber
as mudas. Tal preparo consta do combate à formigas cortadeiras e combate à forrageiras ou outra cobertura
vegetal que vá competir com as mudas introduzidas. Até o fim de fevereiro de 2018 aproximadamente 68.000
mudas nativas terão sido plantadas no entorno das nascentes protegidas desde o início do projeto. A seguir pode
ser verificada uma listagem das espécies utilizadas nestas primeiras atividades de plantio de mudas.

NOME POPULAR

NOME CIENTÍFICO

ALGODOEIRO (HELIOCARPUS POPAYANENSIS)
ANGICO BRANCO (ALBIZIA POLYCEPHALA)
ANGICO PRETO (ANADENANTHERA MACROCARPA)
ARAÇA BRANCO (PSIDIUM CATTLEYANUM)
ARAÇA ROXO (PSIDIUM RUFUM)
ARAUCÁRIA (ARAUCARIA ANGUSTIFOLIA)
AROEIRA PIMENTEIRA (SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS)
BABOSA (CORDIA SUPERBA)
CANAFÍSTULA (PELTOPHORUM DUBIUM))
CANELA AMARELA (NECTANDRA LANCEOLATA)

JANGADA BRAVA (BASTARDIOPSIS DENSIF
JATOBA (HYMENAEA COURBARIL)
JEQUITIBA (CARINIANA ESTRELLENSIS)
JOAO MOLE (GUAPIRA OPPOSITA)
LIXA (ALOYSIA VIRGATA)
MAMAOZINHO DO MATO (CARICA QUERCIFO
MARIA MOLE (DENDROPANAX CUNEATUN)
MARICÁ (MIMOSA BIMOCRONATA)
MULUNGU (ERYTHRINA FALCATA)
MULUNGU DO BREJO (ERYTHRINA CRISTA-GALLI)
ORELHA DE MACACO (ENTEROLOBIUM
CONTORTISILIQUUM)
PAINEIRA (CEIBA SPECIOSA)
PATA DE VACA (BAUHINIA FORFICATA)
PAU DE LEITE (SAPIUM GLANDULOSUM)
PAU JACARÉ (PIPTADENIA GONOACANTHA)
PAU VIOLA (CITHAREXYLUM MYRIANTHUM)
PEITO DE POMBO (TAPIRIRA OBTUSA)
QUARESMEIRA (TIBOUCHUNA GRANULOSA)
QUINA DE SÃO PAULO (SOLANUM PSEUDOQUINA)
SANGRA D AGUA (CROTON URUCURANA)
SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES)
TAIUVA (MACLURA TINCTORIA)
TAMANQUEIRO (AEGIPHILA SELLOWIANA)
TAPIA (ALCHORNEA GLANDULOSA)
TARUMA (VITEX POLYGAMA)
URUCUM (BIXA ORELLANA)

CANJARANA (CABRALEA CANJERANA)
CAPIXINGUI (CROTON FLORIBUNDUS)
CEDRO ROSA (CEDRELA FISSILIS)
CHA DE BUGRE (CORDIA SELLOWIANA)
DEDALEIRO (LAFOENSIA PACARI)
EMBAUBA (CECROPIA PACHYSTACHYA)
EMBIRUCU (PSEUDOBOMBAX GRANDIFLORUM)
FIGUEIRA DO BREJO (FICUS INSIPIDA)
FUMEIRO (SOLANUM BULLATUM)
FUMO BRAVO (SOLANUM MAURITIANUM)
GABIROBA (CAMPOMANESIA XANTHOCARPA)
IPÊ AMARELO (HANDROANTHUS ALBA)
IPE BRANCO (HANDROANTHUS ROSE-ALBUS)
IPE ROXO (HANDROANTHUS AVELLANEDAE)
JABUTICABA (PLINIA CORONATA)
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O plantio das mudas está sendo realizado em parte pelas empresas contratadas para implantação das cercas de
proteção das nascentes, em parte por mão de obra local. A utilização de mão de obra local, apesar de não estar
prevista no início do projeto, foi a solução encontrada para a escassez de prestadores dos serviços demandados
pelo projeto, inclusive serviços de implantação de cerca. As primeiras fases do projeto De Olho nos Olhos
implantadas nos anos de 2007 e 2012 contaram com o uso de mão de obra local para tanto e esta se mostra ser
estratégica para o desenvolvimento das atividades na região, onde empresas que atuem no ramo. O plantio das
mudas por pessoas das localidades também se mostra positivo no sentido de envolver membros da comunidade
nas atividades do projeto, gerar alguma renda para estas pessoas e ampliar o nível de identificação da população
com as atividades desenvolvidas. Esse envolvimento da população local favorece a consolidação no meio rural dos
conceitos ambientais trabalhados pelo projeto.
As metas de implantação do projeto (em área a ser recuperada) atingiram a marca de 53,3% dos 157 hectares a
serem protegidos (cercados) até dezembro de 2018, estando as atividades do projeto dentro do cronograma de
implantação pré-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.
Com relação à divulgação do projeto, além das atividades que vem sendo desenvolvidas desde seu início,
destacamos a inclusão de chamadas de rádio incluídas na grade de programação das seguintes difusoras da
região:

-

Rádio
Rádio
Rádio
Rádio
Rádio
Rádio
Rádio
Rádio
Rádio

Futura FM - Itajubá
Alterosa - Brazópolis
Brazópolis (AM) - Brazópolis
Jovem FM - Itajubá
Panorama FM - Delfim Moreira
Educativa Inatel- Santa Rita do Sapucaí
Difusora AM Santarritense – Santa Rita do Sapucaí
Paraisópolis AM 1490 - Paraisópolis
Comunidade - Pedralva

Destacamos ainda a escolha do projeto “De Olho nos Olhos – proteção e Recuperação de Nascentes” como um dos
três finalistas do Prêmio ANA 2017. Este prêmio, conhecido como “OSCAR DA ÁGUA NO BRASIL”, proporciona
grande visibilidade ao projeto e à todos os atores nele envolvidos. Seu resultado final será conhecido no dia 06 de
dezembro de 2017 em evento a ser realizado em Brasília.
Em resumo, desde novembro de 2016 até o momento 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;
- Até o momento 63 propriedades estão sendo beneficiadas pelo projeto;
- Aproximadamente 80 hectares de área de preservação permanente de nascentes já foram cercadas para
recuperação da vegetação nativa;
- Até o fim de fevereiro de 2018 aproximadamente 68.000 mudas nativas terão sido plantadas no entorno das
nascentes protegidas desde o início do projeto.
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Descrição: Visita técnica
Município: Pedralva
Bairro: Santo Antônio de Cima

Descrição: Implantação de cerca de proteção
Município: Brazópolis
Bairro: Banhado

Descrição: Implantação de cerca de proteção
Município: Brazópolis
Bairro: Campinho

Descrição: Implantação de cerca de proteção
Município: Brazópolis
Bairro: Gomeiras

Descrição: Implantação de cerca de proteção
Município: Pedralva
Bairro: Castelhano

Descrição: Implantação de cerca de proteção
Município: Pedralva
Bairro: Belo Ramo
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Descrição:Implantação de cerca de proteção
Município: Brazópolis
Bairro: Bom Sucesso

Descrição: Implantação de cerca de proteção
Município: Delfim Moreira
Bairro: Embiruçú

Descrição: Implantação de cerca de proteção
Município: Santa Rita do Sapucaí
Bairro: Fortaleza

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

Descrição: Preparo da área para o plantio
Município: Paraisópolis
Bairro: Lagoa

Descrição:Implantação de cerca de proteção
Município: Delfim Moreira
Bairro: Estiva
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Descrição: Entrega das mudas
Município: Pedralva
Bairro: Cafarnaum

Descrição: Entrega das mudas
Município: Santa Rita do Sapucaí
Bairro: Fortaleza

Descrição: Plantio de Mudas
Município: Gonçalves
Bairro: Sertão do Cantagalo

Descrição: Entrega das mudas
Município: Pedralva
Bairro: Belo Ramo

Descrição: Plantio de Mudas
Município: Brazópolis
Bairro: Banhado

Descrição: Plantio de Mudas
Município: Brazópolis
Bairro: Vale do Girassol
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Descrição: Plantio de Mudas
Município: Brazópolis
Bairro: Loba

Descrição: Preparação da área para o plantio
Município: Brazópolis
Bairro: Vale do Girassol

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

Descrição: Plantio de Mudas
Município: Pedralva
Bairro: Cafarnaum

Conscientização ambiental com alunos e mobilização social nas comunidades rurais
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 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.
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 nas nascentes. 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.
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Desde o inicio do projeto em Novembro de 2016 até a presente data Novembro de 2017, o projeto já envolveu a
participação direta de aproximadamente 830 alunos em suas atividades de Educação Ambiental. A equipe técnica
do projeto, também faz um trabalho de divulgação do projeto e mobilização social, diretamente junto a população
residente na área rural dos municípios de atuação do projeto, isso ocorre sempre que é feito uma visita técnica em
campo, nas propriedades interessadas em aderir ao projeto.
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 conhecidos pela população regional e também
reconhecido pelo Prêmio ANA 2017, onde o projeto De Olho nos Olhos já é um dos 3 finalistas da premiação,
concorrendo com projetos de todas as regiões do Brasil.

FOTOS

Descrição: Ações de sensibilização ambiental, realizadas no
Viveiro Florestal do Grupo Dispersores. Participação de
aproximadamente 25 alunos. SETEMBRO/2017.

Descrição: Ações de sensibilização ambiental, realizadas no
Viveiro Florestal do Grupo Dispersores. Alunos conhecendo as
espécies produzidas no viveiro. SETEMBRO/2017.

FOTOS

Descrição: Ações de sensibilização ambiental, realizadas no
Viveiro Florestal do Grupo Dispersores. SETEMBRO/2017.

Descrição: Ações de sensibilização ambiental, realizadas no
Viveiro Florestal do Grupo Dispersores. Assinatura do livro de
visitas. SETEMBRO/2017.
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Descrição: Ações de sensibilização ambiental, realizadas no
Viveiro Florestal do Grupo Dispersores. Conhecendo sobre as
sementes e frutos. SETEMBRO/2017.

Descrição: Plantio de mudas nativas com participantes do
Enduro a Pé de Brazópolis. Trabalho de conscientização
ambiental. Participação de aproximadamente 200 pessoas.
SETEMBRO/2017.

Descrição: Plantio de mudas nativas com alunos do Centro de
Educação Profissional-CEP. Trabalho de conscientização
ambiental. Participação de aproximadamente 100 alunos.
AGOSTO/2017.

Descrição: Ações de sensibilização ambiental, realizadas no
Viveiro Florestal do Grupo Dispersores. Aluno transplantando as
plântulas para o tubete. SETEMBRO/2017.

Descrição: Plantio de mudas nativas com alunos do Centro de
Educação Profissional-CEP. Trabalho de conscientização
ambiental. Participação de aproximadamente 100 alunos.
AGOSTO/2017.

Descrição: Plantio de mudas nativas com alunos do Centro de
Educação Profissional-CEP. Trabalho de conscientização
ambiental. Participação de aproximadamente 100 alunos.
AGOSTO/2017.
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Descrição: Ações de sensibilização ambiental. Divulgação do
projeto na Escola Estadual Alfredo Albano de Oliveira no distrito
rural de Luminosa em Brazópolis - MG. Divulgação do projeto e
conscientização ambiental dos alunos em comemoração ao Dia
da árvore. Participação de aproximadamente 30 alunos.
SETEMBRO/2017.

Descrição: Ações de sensibilização ambiental. Divulgação do
projeto na Escola Estadual Alfredo Albano de Oliveira no distrito
rural de Luminosa em Brazópolis- MG. Divulgação do projeto e
conscientização ambiental dos alunos em comemoração ao Dia da
árvore. Participação de aproximadamente 30 alunos.
SETEMBRO/2017.

Descrição: Palestra realizada na Escola Estadual Sebastião Pereira Machado no município de Piranguinho- MG.
Ministrada pelo coordenador do projeto De Olho nos Olhos, Evandro Negrão.
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 120 alunos participaram da
palestra. NOVEMBRO/2017.
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Descrição: O PROJETO DE OLHO NOS OLHOS – PROTEÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE NASCENTES da ONG Grupo Dispersores,
atualmente apoiado pelo PLANTANDO O FUTURO, foi
reconhecido e certificado pela Fundação Banco do Brasil como
sendo uma Tecnologia Social. AGOSTO/2017.

Descrição: O PROJETO DE OLHO NOS OLHOS – PROTEÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE NASCENTES da ONG Grupo Dispersores,
atualmente apoiado pelo PLANTANDO O FUTURO, foi indicado
como finalista do Prêmio ANA – 2017, promovido pela Agência
Nacional de Águas. NOVEMBRO/2017.

Confira a matéria em: http://dispersores.org/wp/?p=1137

Confira a matéria em: http://dispersores.org/wp/?p=1772

Atividade importante para a divulgação do projeto.

Atividade importante para a divulgação do projeto.

Descrição: Grupo Dispersores participa do Seminário Regional
sobre o Plano Integrado de Recursos Hídricos do Rio Grande, no
municipio de Cambuí – MG, onde pode divulgar o presente
projeto e propor novas parcerias. AGOSTO/2017.

Descrição: Grupo Dispersores participa do Seminário Regional
sobre o Plano Integrado de Recursos Hídricos do Rio Grande, no
municipio de Cambuí – MG, onde pode divulgar o presente projeto
e propor novas parcerias. AGOSTO/2017.

Descrição: Plantio de mudas com a equipe do projeto e
voluntários para gravação de uma matéria sobre o projeto De
Olho nos Olhos, a ser exibida e divulgada no programa Terra de
Gente da afiliada da Rede Globo, EPTV. SETEMBRO /2017.

Descrição: Plantio de mudas com a equipe do projeto e
voluntários para gravação de uma matéria sobre o projeto De
Olho nos Olhos, a ser exibida e divulgada no programa Terra de
Gente da afiliada da Rede Globo, EPTV. SETEMBRO /2017.
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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 no mês SETEMBRO/2017.
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