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- Entrega de Insumos para os produtores beneficiados pelo projeto. 
 

Os insumos fornecidos pelo projeto para a para a proteção das nascentes (moirões, 
arame farpado e grampos) foram entregues aos beneficiados em suas propriedades. No ato 
de entrega do material iniciou-se a demarcação da área a ser cercada para a proteção das 
nascentes. Em algumas propriedades, a área de 7.854 m2, correspondente a APP de 
nascente segundo o Código Florestal Brasileiro, foi extrapolada, enquanto em outras a 
extensão da cerca não abrangeu toda esta área. O aumento da área cercada foi possível 
graças a existência de trechos de cerca já existentes que puderam ser incorporados às áreas 
de proteção. Em nenhum dos casos foi possível aplicar a área de proteção como um círculo 
de 50 metros de raio como propõe a legislação, mesmo por questões de limites de 
propriedade. Em todas as propriedades beneficiadas a geometria das áreas a serem cercadas 
é irregular, dando ênfase às porções do relevo à montante das nascentes, áreas do relevo 
mais significativas em se tratando de aumento da infiltração e redução do carreamento de 
sedimentos para as áreas de afloramento do lençol. Como as áreas protegidas por vezes 
extrapolaram as APP`s de nascentes, foi questionado por alguns proprietários sobre a 
possibilidade de introduzir-se espécimes para corte em médio-longo prazo, o que foi 
estimulado visto que tal prática auxilia na manutenção da área  reflorestada e dá ao 
proprietário a possibilidade de retirar algum produto florestal dessas áreas que tendem a 
tornar-se as reservas florestais da propriedade. Abaixo um quadro com a estimativa das 
áreas a serem protegidas em cada nascente manejada. 

 
Nascente Bairro Área Protegida (ha) 

José Carlos Pereira Anhumas 0,7 
Valdair dos Santos Anhumas 1,4 
Valdair dos Santos Retiro de Anhumas 0,78 
Ana Maria Mendonça Negrão São Gabriel 0,8 
Denir Vaz da Silva São Gabriel 0,7 
Guido (Nascente 1) Farias 0,7 
Guido (Nascente 2) Farias 0,7 
Airton Cordeiro de Oliveira Farias 0,76 
Edílio Ribeiro Torres Anzol 0,78 
Edílio Ribeiro Torres Japão 0,78 

  
 



     
 

     
 

         
 

    
 



    
 

- Reunião com produtores rurais 
 
 Segundo o cronograma original do projeto, estavam programadas participações 
bimestrais nas reuniões de produtores rurais do bairro Alegre de Cima, onde o projeto 
estava sendo implantado. Como a área beneficiada por suas atividades foi descentralizada 
para diversos bairros, ficou inviabilizado o sistema de participação em reuniões. A 
estratégia de difusão de informações foi alterada então para abordagens pessoais que estão 
sendo realizadas com cada um dos produtores beneficiados, seus familiares e moradores do 
entorno. Várias também são as pessoas abordadas as quais por motivos diversos tem 
entrado em contato com as atividades do projeto. 
  
- Combate a formigas cortadeiras 
 
 O combate à formigas cortadeiras continua sendo realizado com o formicida 
MACEX. Temos verificado que as formigas tem se interessado bastante pelo produto, 
iniciando seu carregamento minutos após ter sido colocado do solo. Ainda não tivemos 
tempo o suficiente para dar uma opinião conclusiva sobre sua eficácia, porém 
aparentemente, alguns olheiros tratados com o produto tem diminuído sua atividade, 
havendo casos de extinção de olheiros. Como o produto funciona baseado em um 
tratamento de médio prazo, estamos retornando às áreas para acompanhamento dos olheiros 
demarcados.  

    
 

    
 


