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O Instituto Terra é uma associação civil sem fins lucrativos, 
fundada em 1998. 

Está localizado na Fazenda Bulcão, cuja área 
total é de 677.26,70 hectares, dos quais 
608,69 constituem a RPPN Fazenda Bulcão.  

Sua área de atuação prioritária é o Vale do 
rio Doce, um dos vales mais devastados da 
Mata Atlântica no Brasil. 

Quem somos 





Remanescentes da Mata Atlântica 

 Domínio original da Mata Atlântica 

 

Fonte: SOS Mata Atlântica & INPE (2008) 

 



Mata Atlântica original em Aimorés

Fonte: INPE - SOSMA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remanescente de mata atlântica em aimorés 



Degradação:  
Nossa realidade regional ??!! 
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* Projetos de restauração ecossistêmica que totalizam mais de 
1.500 hectares em processo de recuperação 
Equivalente a quase 1,2 mil campos de futebol (maracanã). 
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* Projetos de restauração ecossistêmica que totalizam mais de 
5.500 hectares em processo de recuperação 
Equivalente a quase 13 mil campos de futebol. 
 

* Mais de 3,5 milhões de mudas produzidas 
É quase uma árvore para cada habitante de Brasília, Paris ou Madri. 
 

* Mais de 700 projetos educacionais para um público superior 
a 65 mil pessoas 
É quase duas vezes a população do Principado de Mônaco. 
 

* Mais de 100 mil visitantes 
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O que antes era pasto, agora é floresta. 
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Ausência de mata ciliar- 2003 



Mata ciliar plantada-2006 



Mata ciliar plantada-2008 













* 173 espécies de pássaros, sendo 6 ameaçadas de extinção; 
 

* 33 espécies de mamíferos, sendo 7 ameaçadas de extinção; 
 

* 16 espécies de répteis e; 
 

* 15 espécies de anfíbios. 
 

Fauna identificada na RPPN Fazenda Bulcão 



Alma-de-gato  | Piaya cayana 



Barbudo-rajado  | Malacoptila striata 



Rabo-branco-acanelado | Phaethornis pretrei 



Beija-flor-vernelho | Chrysolampis mosquitus 

 



Besourinho-de-bico-vermelho| Chlorostilbon lucidus 

 



Caburé| Glaucidium brasilianum 



Cachorro-do-mato| Cerdocyon thous 



Caracará| Caracara plancus 



Carrapateiro| Milvago chimachima 



Casaca-de-couro-da-lama| Furnarius figulus 



Casaca-de-couro-da-lama| Furnarius figulus 



Corujinha-do-mato (Megascops choliba) 



Cuíca| Marmosops incanus 



Gavião-carijó | Rupornis magnirostris 



Gavião-de-rabo-branco |Geranoaetus albicaudatus 

 



Jaguatirica | Leopardus pardalis 

 



Japacamin | Donacobius atricapilla 

 



Mãe-da-lua-gigante | Nyctibius grandis 



Mão-pelada  | Procyon cancrivorus 

 

 



Maracanã | Primolius maracana 



Maracanã | Primolius maracana 



Murucututu-de-barriga-amarela | Pulsatrix koeniswaldiana 



Papagaio Chauá | Amazona rhodocorytha 



Perereca-de-banheiro |Scinax fuscovarius  

 

 



Pica-pau-de-banda-branca | Dryocopus lineatus 



Pica-pau-do-campo | Colaptes campestris  



Sanhaçu-cinzento |Tangara Sayaca  



Seriema | Cariama cristata 



Tamanduá-de-colete | Tamandua tetradactyla 



Um novo sonho: 
Proteger as Nascentes de um Vale. 



Programa Olhos d’ Água 
 

Proteção e Conservação de Nascentes 

 





Fonte: CBH-DOCE - Plano Integrado de Recursos Hídricos (2010)  

Características gerais da Bacia do Rio Doce 

Área da bacia 86.711 km² 

Extensão do curso principal Aproximadamente 897 Km 

Número de municípios 230 

População Aproximadamente  4,1 milhões 

Principais atividades econômicas Mineração, Siderurgia, Silvicultura e 
Agropecuária 

Principais problemas relacionados à 
gestão dos recursos hídricos 

 Contaminação por esgotos 
domésticos; 

 Erosão e assoreamento; 
 Ausência de cobertura florestal. 

Bacia Hidrográfica do Rio Doce 



Por que o Olhos d’Água? 

Arquivo Instituto Terra: Colatina , ES – 14 out. 2014 



Entregas do Olhos d’Água 

 Proteger e recuperar as nascentes da Bacia Hidrográfica do Rio 
Doce; 

 Implantar uma fossa séptica biodigestora em cada uma das 
propriedades rurais da Bacia Hidrográfica do Rio Doce; 

 Promover o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a adesão ao 
Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA) 
das propriedades com até 4 módulos fiscais dos produtores rurais 
beneficiários e; 

 Elaborar um protocolo operacional do programa de forma a 
permitir que seja replicado no Vale e em outras bacias hidrográficas. 





Parceria com CBH Manhuaçu 



Parceria com CBH Suaçuí 



Monitoramento - Vazão e Coleta de Água 



Entrega de Insumos 





Fossa Séptica Biodigestora 

Desenvolvida pela EMBRAPA, a 

fossa séptica biodigestora, se 

utiliza do processo anaeróbico 

para fermentação da matéria 

prima, sendo essa, os dejetos 

humanos fezes e urina. 



Fossa Séptica Biodigestora 



Deposição do estrume bovino para manutenção da 

fossa 



Alguns dos nossos parceiros 

Prefeitura de Valência 

Prefeitura de Parma 

Provincia di Roma 
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