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- Acompanhamento do processo de regeneração nas 
nascentes manejadas pelo projeto 
 

Nos meses de agosto e setembro a equipe técnica do projeto "De Olho nos Olhos" esteve 

realizando atividades de vistoria e acompanhamento das nascentes manejadas pelo projeto. O 

objetivo é avaliar a situação de cada uma das 20 nascentes, através do plantio que foi realizado, o 

desenvolvimento das mudas plantadas, e o acompanhamento do processo de regeneração natural 

da vegetação nativa no entorno das nascentes, resultados que vem se demonstrando satisfatórios, 

onde já se pode notar a presença arbórea de outras espécies surgindo na área protegida resultante 

da dispersão de sementes pelos pássaros entre outros animais silvestres e pelo vento através de 

sementes dispersadas de fragmentos florestais próximos. Também pode se notar o 

desenvolvimento das mudas plantas no inicio do ano de 2013, as quais estão crescendo e 

contribuindo para a regeneração da área degradada.   

   

   



   

   

- Atividades de educação ambiental e mobilização social 

As atividades de educação ambiental e mobilização social vêm sendo desenvolvidas pela equipe 

técnica do projeto "De Olho nos Olhos". Nos meses de agosto e setembro, a equipe marcou 

presença na reunião do Conselho Consultivo da APA Fernão Dias realizado na cidade de 

Camanducaia – MG. A APA Fernão Dias tem uma extensão de mais de 180mil hectares 

abrangendo os municípios de Brazópolis, Camanducaia, Extrema, Gonçalves, Itapeva, 

Paraisópolis, Sapucaí Mirim e Toledo. Tem como principais objetivos a conservação dos 

recursos hídricos nas bacias dos rios Piracicaba/Jaguari e Sapucaí; A proteção dos remanescentes 

de Mata Atlântica e a promoção de Educação Ambiental nos municípios que compõem a APA. 

A participação da ONG Grupo Dispersores no Conselho da APAFD é de grande importância na 

luta pela preservação ambiental desta região, propondo melhorias e a extensão de seus projetos 

em todo território da APA, o que vem sendo feito gradativamente com a divulgação do projeto 

“De Olho nos Olhos”. 

   



A equipe técnica também organizou um grande evento na Praça da Matriz no município de 

Brazópolis, com intuito de promover a educação ambiental. O evento abordou de forma lúdica 

diversos temas relacionados ao meio ambiente, como a separação do lixo, a reutilização, o 

descarte correto, não jogar lixo nos rios, a preservação dos rios e das nascentes. Participaram do 

evento centenas de pessoas entre alunos, pais de alunos, voluntários, professores e diretores das 

escolas parceiras do projeto, entre outras pessoas e famílias da comunidade que vieram prestigiar 

o evento. 

   

   

   

 

 


