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- Acompanhamento do processo de regeneração nas 
nascentes manejadas pelo projeto 
 

Nos meses de junho e julho a equipe técnica do projeto "De Olho nos Olhos" esteve realizando 
atividade de vistoria e acompanhamento das nascentes manejadas pelo projeto. De acordo com o 
cronograma de execução do projeto, para estes meses estava previsto a execução da atividade de 
replantio de mudas, em casos específicos, quando julgado necessário pela equipe técnica do 
projeto, porem devido a esta época do ano não ser favorável para este tipo de atividade, de 
acordo com as condições climáticas da estação, esta atividade esta sendo prorrogada, para que 
seja executada no fim do ano, nos meses de Novembro/13, Dezembro/13 e Janeiro/14 já com as 
chuvas da época, o que proporciona condições favoráveis e indicadas para atividades de plantio 
de mudas, garantindo maior efetividade e probabilidade das mudas pegarem e se desenvolverem. 
Com o adiamento da atividade de replantio estes meses estão servindo para avaliação e 
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 e pelo vento através de sementes que vem de fragmentos florestais próximos. Também 
pode se notar o desenvolvimento das mudas plantas no inicio do ano de 2013. Abaixo algumas 
fotos das atividades:  

 

   



   

   

   

   



   

- Atividades de 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. Com estas 
atividades os alunos têm a oportunidade de aprender como se produz as mudas no viveiro, as 
funções das árvores no meio ambiente e a importância de se preservar o mesmo, focando 
principalmente na preservação, uso correto e racional dos recursos hídricos. Assim como a 
importância do projeto “De Olho nos Olhos” na preservação deste recurso natural. Em 
comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (05 de junho), a equipe técnica do projeto 
organizou uma passeata que contou com a presença de mais de 800 pessoas entre alunos, 
professores, organizadores e voluntários, diversos temas ambientais foram tratados, tais como, 
coleta seletiva, reciclagem do lixo, uso sustentável dos recursos naturais, entre eles a Água. 
Panfletos do projeto também foram entregues à moradores da cidade por onde a passeata 
passava.  

   

   



   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A equipe técnica do projeto também esteve participando da 3° Reunião Plenária do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio Grande, realizada no auditório da UNIFEI em Itajubá – MG. A Bacia 
Hidrográfica do Rio Grande (BHRG), é formada por 6 (seis) comitês de bacias paulista e 8 (oito) 
comitês de bacias mineira, representando 393 municípios. Na ocasião o projeto foi divulgando 
entre os conselheiros presentes na reunião, cumprindo o papel de mobilização social do projeto, 
divulgando o Projeto De Olho nos Olhos e seus patrocinadores cada vez mais na região e agora 
também em municípios paulistas, levando informações sobre o projeto e sobre a importância dos 
recursos hídricos. Uma palestra também foi apresentada aos funcionários do LNA – Laboratório 
Nacional de Astrofísica, nas dependências do OPD em Brazópolis, o qual estas pessoas tiveram 
a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o projeto De Olho nos Olhos e a importância 
do mesmo para a preservação do meio ambiente. 

 
 

   

 

 

 

 
 

 


