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Projeto Plantadores de Rios - Lavras/MG

 Surgiu da parceria entre UFLA e SFB em âmbito nacional e depois foi

especializado para o município de Lavras com o apoio da Prefeitura

Municipal de Lavras.

 O objetivo do projeto é a adoção e recuperação de todas as nascentes do

município por empresas e proprietários rurais parceiros, visando a

recuperação e conservação das águas do município.

 Visa criar um modelo de referência que possa ser replicado para os demais

municípios do Estado.

 Auxiliar os proprietários rurais no cumprimento das obrigações definidas

pelo Novo Código Florestal Mineiro.



Diagnóstico das  Nascentes



Mapeamento das Nascentes do Município 

de Lavras

Nascentes Total

Nascentes Mapeadas pela UFLA 974

Nascentes Declaradas no CAR 548

Total 1.522



Ficha de diagnósticos ambientais das nascentes





Inicio do projeto

Setorização das Comunidades Rurais



39 ha de APP´s a 

serem protegidas

92
Propriedades 

visitadas

4.652
Hectares (10,67% do 

município)

Progresso

Atual



Atualização da 

localização das 

Nascentes

461
Nascentes 

Diagnosticadas

328
Novas

Nascentes (71,1% 

do total)

15% estão

Declaradas no CAR



Registro fotográfico das nascentes diagnosticadas:



Produção de Mudas



45 mil mudas produzidas

35 espécies diferentes prontas para plantio

Continuam sendo semeadas sementes para produção das mudas

necessárias aos plantios a serem iniciados em Out/19;



Plantios Executados



 Os primeiros plantios do Projeto foram iniciados em 11 de Fevereiro de 2019;

 Até o momento foram recuperadas as áreas de preservação permanente de 6

nascentes;

 Nestas áreas foram plantadas cerca de 700 mudas de 35 diferentes espécies

florestais e frutíferas;





Plano de Divulgação do Projeto



Canecas e Bonés



Folhetos



Página no Facebook

Mídias Sociais



Principais ações implantadas



 Reuniões nas comunidades para apresentação do Projeto;

 Revisão do CAR da propriedade rural (UFLA + IEF);

 Diagnóstico das nascentes e suas APP´s em cada propriedade;

 Elaboração de projetos de recuperação ambiental para cada nascente;

 Cercamento das nascentes, combate a formigas e roçadas antes do plantio;

 Plantio de mudas ou condução da regeneração natural;

 Construção de barraginhas;

 Monitoramentos da revegetação e da qualidade e quantidade das águas;

 Educação Ambiental nas escolas rurais.



Formas de Captação de Recursos



2 - Compensações Ambientais dos 

empreendimentos do município  e 

Região

1 - Planos de patrocínio

3 – Direcionamento de insumos já 

existentes em órgãos ambientais 

do Governo (IEF, EMATER, etc)

4 – Projeto Plantadores Federal 
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