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- Acompanhamento do processo de regeneração nas nascentes 
manejadas pelo projeto 

Nos meses de outubro e novembro a equipe técnica do projeto "De Olho nos Olhos" esteve 

acompanhando o inicio das atividades de manutenção (capina e coroamento) e de replantio de 

mudas nativas nas nascentes manejadas pelo projeto. A manutenção será realizada nas 20 nascentes, 

já o replantio de mudas, será realizado apenas em alguns casos, quando julgado necessário pela 

equipe técnica do projeto. 

Conforme cronograma de execução do projeto, esta é uma época indicada para o inicio destas 

atividades o qual proporciona condições favoráveis para o plantio de mudas, garantindo maior 

efetividade e probabilidade das mudas pegarem e se desenvolverem, devidos às chuvas da época. 

Nestes meses a equipe técnica do projeto também esta realizando um trabalho de medição das áreas 

das nascentes cercadas, graças a um GPS adquirido pelo projeto. Com este equipamento agora é 

possível ter uma noção mais precisa do tamanho da área que foi isolada para a recuperação de cada 

uma das nascentes. Técnicos do projeto junto do equipamento caminham em volta da cerca de 

arame farpado isoladora da área e ao completar o perímetro o equipamento calcula o tamanho da 

área cercada. O projeto prevê o isolamento da área, para se preservar uma nascente, em um raio de 

50 metros, o que daria aproximadamente 7.800m² de área isolada para cada nascente. Com este 

equipamento os resultados serão mais precisos, revelando o tamanho exato de cada nascente 

preservada e o tamanho da área que esta sendo regenerada.   

 

   

 



   

   

   

   

 

 



   

- 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. 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. 

   

   



   

   

   

  

 


