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- Manutenção e Replantio de Mudas - Fase Final do Projeto 

Nos últimos 3 meses a equipe técnica do projeto coordenou a etapa de manutenção e replantio de 

mudas nativas nas nascentes manejadas pelo projeto. O plantio de mudas nativas nas nascentes o 

qual chamamos de “plantio de enriquecimento” é um plantio de incentivo a regeneração natural 

da área, o qual estas mudas plantadas atraem pássaros e outros animais que dispersam sementes 

nas áreas isoladas, alem de outras sementes que vem através do vento, dispersadas de fragmentos 

florestais mais próximos, promovendo a regeneração natural da área.  

Ao todo 20 nascentes estão sendo recuperadas pelo projeto "De Olho nos Olhos II" na região de 

mananciais da bacia do Ribeirão Vargem Grande no município de Brazópolis. O plantio das 

mudas nativas nas 20 áreas de preservação permanente de nascentes, busca iniciar um processo 

de recuperação e recomposição da cobertura vegetal no entorno das nascentes, garantindo água 

na propriedade e no abastecimento dos rios, servindo também para o abastecimento humano nos 

centros urbanos. Em janeiro de 2014, a segunda fase do projeto De Olho nos Olhos se encerra, 

foram dois anos de implantação do projeto e acompanhamento da evolução do estado de 

regeneração das áreas isoladas, a partir deste momento os produtores rurais beneficiados pelo 

projeto ficam responsáveis pela manutenção adequada nas nascentes a fim de garantir a 

eficiência do processo de reflorestamento e incentivo à regeneração natural, mantendo ainda a 

área cercada e isolada, conforme consta no termo de compromisso assinado pelos mesmos. 

Somando as duas fases do projeto, já é possível mensurar alguns resultados alcançados, são mais 

de 30 nascentes recuperadas, aproximadamente 260.000m² de área de preservação permanente 

de nascentes protegidas e reflorestadas, mais de 22.000 mudas nativas foram plantas.  

   



   

   

   

   



   

   

   

   



   

   

   

 

- Educação Ambiental e Mobilização Social 

A equipe técnica do projeto "De Olho nos Olhos" em continuidade aos trabalhos de educação 

ambiental e mobilização social, vem promovendo atividades praticas de conscientização 

ambiental, onde alunos das escolas do município visitam o Viveiro Florestal do Grupo 



Dispersores, conhecendo de perto o projeto “De Olho nos Olhos”, local onde são produzidas as 

mudas nativas para o reflorestamento das nascentes beneficiadas pelo projeto. Panfletos 

informativos do projeto também são entregue aos alunos das escolas urbanas e rurais para que os 

alunos levem este material aos seus pais e vizinhos, buscando divulgar o projeto e a adesão de 

mais produtores rurais interessados em preservar suas nascentes através do projeto De Olho nos 

Olhos.  

O trabalho de Educação Ambiental já envolveu mais de 3.000 alunos em suas atividades, além 

do trabalho de mobilização social realizado com diversas famílias na zona rural e urbana.  

   

   

   



   

   

   

No mês de dezembro de 2013 o projeto “De Olho nos Olhos - Proteção e Recuperação de 

Nascentes”, foi finalista do Prêmio Caixa Melhores Praticas em Gestão Local. A premiação tem 

como objetivo, reconhecer, divulgar e premiar as Melhores Práticas desenvolvidas em todo o 

Brasil. O projeto De Olho nos Olhos foi reconhecido e certificado pelo Prêmio Melhores 

Praticas, em cerimônia ocorrida no Teatro Caixa Cultural em Brasília-DF. 

   



   

No dia 31 de janeiro de 2014 foi lançada uma nova publicação da ONG Grupo Dispersores, uma 

cartilha impressa contando sobre a segunda fase do projeto De Olho nos Olhos – Proteção e 

Recuperação de Nascentes. Este material tem como objetivo difundir os resultados do projeto, 

servindo também como um guia para a reaplicação desta prática em outras localidades e bacias. 

O projeto De Olho nos Olhos – Proteção e Recuperação de Nascentes é uma prática 

desenvolvida pelo Grupo Dispersores, reconhecida e premiada nacionalmente, o qual vem sendo 

amplamente divulgada para que seja reaplicada em outras localidades a fim de conservar os 

recursos hídricos através da proteção de nascentes.  

   

   

 


