
Relatório Mensal de Atividades 

– Projeto De Olho nos Olhos II – 

 

 

  Relatório n°04 -Ref.: Mai/2012 

- Visitas as nascentes a serem beneficiadas pelo projeto 

Dando continuidade às atividades de campo de visitas às propriedades que terão suas 

nascentes recuperadas pelo projeto, nesta etapa as nascentes estão sendo visitadas, 

fotografadas e georreferenciadas, onde também esta sendo definida a área de preservação da 

nascente a ser isolada. Ao mesmo tempo esta sendo realizado o trabalho de conscientização e 

mobilização junto aos produtores e familiares residentes nos bairros rurais abrangidos pelo 

projeto, através de explicações e distribuição de folders informativos do projeto que são 

entregues aos produtores e as famílias da comunidade.  

Nascente: 23 

Proprietário: Jose Carlos de Souza 

 

Bairro: Portal 

Localização: Coordenadas UTM: 434528E, 7519412 S  

Área a ser isolada: 24.306m² 

Altitude: 952 m  
Vegetação: 80% Pastagem, 20% regeneração . 

Medidas de recuperação: cerca, plantio, monitoramento 

Tipo de nascente: Difusa e Perene 

Área a ser reflorestada: à montante. 

Fonte de propágulo: 750m à montante e 350m a jusante  . 

Cabeceira com floresta: ( ) Sim ( x )Não  



   

 

 

   

 

 

Nascente: 24 

Proprietario: Laurindo dos Santos Ferreira 

 

Bairro: Campo Belo 

Localização: Coordenadas UTM: 434057E, 7519810 S 

Área a ser isolada: 9.012m² 

Altitude: 889 m  
Vegetação: 100% Pastagem. 

Medidas de recuperação: cerca, plantio, monitoramento 

Tipo de nascente: Pontual e Perene 

Área a ser reflorestada: à montante e jusante 

Fonte de propágulo: 500m à montante e 700m a jusante. 

Cabeceira com floresta: ( ) Sim ( x )Não  



   

 

 

   

 

 

Nascente: 25 

Proprietario: Francisco Morais 

 

Bairro: Bom Sucesso 

Localização: Coordenadas UTM: 439004 E, 7513622 S 

Área a ser isolada: 8.113m² e 5.912m² (duas nascentes)  

Altitude: 903 m  
Vegetação: 100% Pastagem e 70% Pastagem 30% Regeneração Natural. 

Medidas de recuperação: cerca, plantio, monitoramento 

Tipo de nascente: Pontual e Perene 

Área a ser reflorestada: à montante e jusante 

Fonte de propágulo: 750 m à jusante. 

Cabeceira com floresta: ( ) Sim ( x )Não  



   

 

 

   

 

 

 

 - Entrega de insumos para proteção das nascentes 

Em continuidade conforme cronograma de execução do projeto, os produtores que já tiveram 

suas nascentes vistoriadas pelo projeto e aprovadas para proteção e recuperação das mesmas, 

começaram a receber moirões, arame farpado e grampos para iniciar o processo de isolamento 

da área de proteção da nascente, conforme demarcação feita no local. 

O projeto irá proteger e recuperar 20 nascentes localizadas em diversos bairros rurais do 

município de Brazópolis, 25 propriedades já foram vistoriadas pela equipe técnica do projeto, 

as aprovadas já começaram a receber os insumos para proteção da área de preservação da 

nascente.   

 



 

 

 

   

 

 

    

 

 

   

 

 

  

 

 
 

 


