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Objetivo Geral

Localizar e caracterizar
2.000 nascentes na Bacia
do Verde Grande e no
Parque Estadual Serra
Nova e Talhado;

Recuperar 1.500 
nascentes e incluir as 
ações realizadas no 

Banco de Dados.

Com Portal na Internet e Banco de Dados

Inclui monitoramento 
posteriorwww.nascentesvivas.org.br

Fotografar, identificar, contar 
árvores e registrar 
coordenadas geográficas

75% das nascentes, com 
anuência





Bacia do Verde 
Grande (SF10)

Bocaiúva

Espinosa







PESNT
Área: 49.000 ha

Municípios:

▪ Mato Verde
▪ Porteirinha
▪ Riacho dos Machados
▪ Rio Pardo de Minas
▪ Serranópolis de Minas



Metas

1.1- Promover ações de comunicação, mobilização social 

e educação ambiental;

2.1 - Ministrar cursos de capacitação para a conservação 
das nascentes;

3.1 – Cadastrar as nascentes da região e definir ordem 
de prioridade ;



4.1 - Gerar renda para as comunidades através do plantio de 
espécies frutíferas e/ou lenhosas, além da criação de empregos e da 
compra de insumos no comércio local

5.1- Plantar 450.000 mudas nativas, sendo 300 para 

cada nascente (20% nativas frutíferas)

6.1 – Proteger o entorno das nascentes por meio de 
cercamento;



7.1 - Promover a sustentabilidade abrangendo os aspectos 
ambiental, social e econômico (Monitoramento e relatório final)

8.1- Proporcionar um legado socioambiental que se perpetue 
e se multiplique nas comunidades;

9.1 – Disponibilizar ao público e todas as entidades 
interessadas o banco de dados ambientais produzido ao 
longo do projeto;



Prioridades
Seleção de 1.500 nascentes para recuperação

Localizadas em cursos d’água que 
possuem pontos de captação para 

abastecimento público de 
comunidades e municípios;

Situadas em propriedades cujos 
donos têm interesse em 
recuperar suas nascentes, 
acompanhar e monitorar o 
desenvolvimento das mudas.

Nascentes situadas em 
áreas degradadas;

Nascentes situadas em 
regiões com alta densidade 
de poços perfurados com fins 
de abastecimento público;



Cercamento



Cercamento e Plantio

Área máxima: 7.854 m

Cercamento de comum acordo com o proprietário



Nosso projeto foi
proposto e está
sendo realizado de
modo cooperativo

Parcerias com 
Universidades, Fundações, 
Comitês de Bacias, 
prefeituras, OSCs, 
pesquisadores, 
professores, Sindicatos, 
CMDRS, cooperativas, 
associações etc.

Em articulação permanente com o Comitê da Bacia Hidrográfica



Plantar florestas Produzir água

Realizar coletivamente Deixar um legado

O que o nosso projeto  está propondo:

Um Banco de Dados inédito, público, para estimular outras boas 
ações futuras.



Placa do Projeto – Montes Claros (MG) Nascente do Rio Verde Grande –
Bocaiúva (MG)



Capacitação da equipe – Montes Claros 
(MG)

Equipe em campo – Núcleo Operacional de 
Montes Claros (MG)



Visitas com Dirigentes do FSA
Montes Claros (MG)

Equipe em campo

AÇÕES REALIZADAS

Equipe em campo



Pesquisador em campo

Equipe em campo – Alunos da UFMG



Reuniões em comunidades de Francisco Sá (MG)



Localização de nascentes – Montes Claros 
(MG)

Pesquisador e agricultor familiar 
Montes Claros (MG)



Reuniões na FADENOR – Montes Claros

Sociedade Rural – Montes Claros



Reunião com dirigentes da CAIXA e do Fundo Socioambiental – Montes Claros (MG)



Nascentes 
caracterizadas



Cercamento de nascentes situadas no município de Montes Claros (MG)



Plantio de mudas em nascentes situadas no município de Montes Claros (MG)



Cercamento de nascentes situadas no município de Porteirinha (MG)



Plantio de mudas em nascentes situadas no município de Porteirinha (MG)



Modelo da placa de identificação 



Obrigado pela atenção!

 

Site*na Internet: 

www.nascentesvivas.org.br
*Em manutenção

Email: nascentesvivas.ids@gmail.com.br

http://www.nascentesvivas.org.br/
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