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RESUMO

A população de Paraíso do Tocantins, representada pelo Colégio Militar, Unidade V

e por proprietários de chácaras residentes no Bairro Jardim América manifestaram a

preocupação em cuidar das nascentes que abastecem o Córrego Buritis, uma fonte

de  água  de  fundamental  importância  para  o  município.  Em  função  disso,  esse

trabalho tem como objetivo principal propor um projeto para a recuperação da área

de preservação permanente dessas nascentes. Esse trabalho foi elaborado em duas

etapas. A primeira delas, com elementos mais científicos, abordando o problema, a

justificativa,  os  objetivos  do  estudo  e  o  referencial  teórico  sobre  os  principais

conceitos  abordados.  Na  segunda,  a  ênfase  está  na  prática,  na  utilização  de

técnicas  adequadas  para  a  execução  dos  objetivos  propostos,  através  da

caracterização da área de estudo e apresentação de uma proposta de intervenção.

A área de estudo do projeto engloba 7 nascentes, localizadas em 3 propriedades

privadas, na zona urbana da cidade de Paraíso do Tocantins A Área de Preservação

Permanente  das  nascentes  a  ser  recomposta  deve  ser  de  15  m  contados  da

extremidade do olho-d’água. As ações de intervenção necessárias para a execução

do projeto são as seguintes: realizar diagnóstico ambiental da área das nascentes;

cadastro  dos  proprietários  de  chácaras;  envolver  os  atores  locais  no  projeto  e

conscientizar  a  comunidade;  eliminar  os  fatores  de degradação;  recuperação do

solo;  recuperação  da  vegetação  das  nascentes  e;  manutenção  das  mudas

plantadas. A execução das ações de intervenção propostas nesse trabalho irá trazer

benefícios para a população e ao meio ambiente.

Palavras-chave: Nascentes. Área de preservação permanente. Recuperação.



ABSTRACT

The population of Paraíso do Tocantins, represented by the Military College, Unit V

and by owners of farms residing in the Jardim América neighborhood expressed their

concern to care for the springs that supply the Córrego Buritis, a source of water of

fundamental  importance  for  the  municipality.  As  a  result,  this  work  has  as  main

objective to propose a project for the recovery of the area of permanent preservation

of these springs. This work was elaborated in two stages. The first one, with more

scientific  elements,  addressing the problem, the justification, the objectives of the

study and the theoretical reference on the main concepts addressed. In the second,

the emphasis is on the practice, in the use of suitable techniques for the execution of

the  proposed  objectives,  through  the  characterization  of  the  study  area  and

presentation of a proposal of intervention. The study area of the project includes 7

springs, located in 3 private properties, in the urban area of the city of Paraíso do

Tocantins.  The  Permanent  Preservation  Area  of  the  springs  to  be  recomposed

should be 15 m from the end of the waterhole. The intervention actions necessary for

the execution of the project are the following: to carry out environmental diagnosis of

the area of the springs; registration of owners of farms; engaging local actors in the

project and raising awareness of the community; eliminate degradation factors; soil

recovery;  recovery  of  vegetation  from  springs  and;  planted  seedlings.  The

implementation of the intervention actions proposed in this work will bring benefits to

the population and the environment.

Keywords: Springs. Permanent preservation area. Recovery.
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1. INTRODUÇÃO

As nascentes são fundamentais para a manutenção dos recursos hídricos,

visto que a maioria delas pode fornecer água o ano todo, mesmo em períodos de

estiagem  e,  além  disso,  são  responsáveis  pela  origem  dos  cursos  d’água.  O

desaparecimento  de  uma  nascente  resultará  na  redução  do  número  de  cursos

d’água, significando a diminuição de água na região. As nascentes têm um valor

inestimável e devem ser tratadas com atenção (CASTRO; LIMA, LOPES; 2007).

A recuperação de nascentes em áreas urbanas é tão importante quanto em

áreas rurais, uma vez que as leis específicas de proteção ambiental nas cidades são

menos  rigorosas,  o  que  possibilitou  ao  longo  do  processo  de  urbanização  a

degradação de parte considerável desses sistemas naturais (FELIPPE, 2009).

As nascentes desempenham um importante papel na manutenção do sistema

hidrológico e do meio, o que evidencia a necessidade de proteção, preservação ou

recuperação das mesmas, justificando, portanto, a escolha deste tema como objeto

de estudo e das ações nele propostas (CBH, 2011).

1.1 PROBLEMA

A comunidade de Paraíso do Tocantins, representada pelo Colégio Militar,

Unidade V  e  por  proprietários  de  chácaras residentes  no bairro  Jardim América

manifestaram a preocupação em cuidar das nascentes que abastecem o Córrego

Buritis, uma fonte de água de fundamental importância para o município.

No  ano  de  2017,  a  população  da  cidade  sofreu  com  interrupções  no

fornecimento de água, devido ao baixo nível do Rio do Coco. Essas interrupções

teriam  sido  causadas  pela  estiagem  severa  que  a  região  tem  sofrido.  Como

consequência, a gestão dos recursos hídricos ficou comprometida. 

Em função disso, esse trabalho apresenta uma proposta de recuperação da

área de preservação permanente de nascentes, no bairro Jardim América, Paraíso

do Tocantins (TO).

1.2 JUSTIFICATIVA

Ao  identificar  o  problema  de  degradação  das  nascentes  no  município  de

Paraíso do Tocantins, esse trabalho tem como justificativa a necessidade de propor

a recuperação dessas áreas, tendo como motivos a preservação da estabilidade

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico da fauna e da flora, a proteção do solo, a
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manutenção e a ampliação da beleza cênica da paisagem e assegurar o bem-estar

da população humana.

Além disso, apresenta-se como resposta a uma demanda da sociedade de

Paraíso do Tocantins, representada pelo Colégio Militar, que acionou a Prefeitura

Municipal  de  Paraíso  do  Tocantins,  o  Instituto  de  Natureza  do  Tocantins

(NATURATINS)  e  o  Instituto  de  Desenvolvimento  Rural  do  Estado  do  Tocantins

(RURALTINS) para auxiliar na construção desse projeto.

1.3OBJETIVOS

A seguir serão apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos desse

trabalho.

Objetivo geral:

Recuperar a área de preservação permanente das nascentes localizadas no

bairro Jardim América, município de Paraíso do Tocantins (TO).

Objetivos específicos são os seguintes:

- Realizar o diagnóstico ambiental da área das nascentes;

- Envolver os atores locais no projeto visando o comprometimento com os

trabalhos;

-  Conscientizar  a  comunidade  da  região  com  relação  à  proteção  das

nascentes;

- Eliminar os fatores de degradação como, por exemplo, animais domésticos,

espécies invasoras, fogo, erosão, resíduos, desmatamento; 

- Recuperar a vegetação e as funções ecológicas das nascentes;

- Realizar os tratos culturais das áreas durante todas as fases do projeto por,

pelo menos, 24 meses;

- Monitorar o restabelecimento da APP das nascentes.

1.4 METODOLOGIA

Esse trabalho foi construído em duas etapas distintas. A primeira delas, com

elementos mais científicos, abordando o problema, a justificativa, os objetivos do

estudo e o referencial teórico sobre os principais conceitos abordados.

Na  segunda  parte,  a  ênfase  está  na  prática,  na  utilização  de  técnicas

adequadas  para  a  consecução  dos  objetivos  propostos.  Será  composta  pela

caracterização  da  área  de  estudo  e  pela  apresentação  de  uma  proposta  de
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intervenção, elementos essenciais para a execução desse projeto.  

Em virtude dessa dinâmica, pode-se entender o trabalho como uma pesquisa-

ação. Esse tipo de desenho, segundo Stringer (1999  apud SAMPIERI; COLLADO;

LUCIO,  2013), tem três fases principais: observar (obter o esboço do problema e

coletar  dados),  pensar  (analisar  e  interpretar)  e  agir  (resolver  problemas  e

implementar melhorias). As fases de observar e pensar estão contidas na primeira

parte desse projeto. E a fase de ação está presente na proposta de intervenção,

apresentada mais à frente.

Nas fases de observar e pensar, a pesquisa assumiu um caráter descritivo.

De  acordo  com  Sampieri,  Collado  e  Lucio  (2013),  os  estudos  descritivos  são

elaborados para  descrever  fenômenos,  situações,  contextos  e  eventos.  No caso

específico desse trabalho, os problemas descritos foram aqueles relacionados às

áreas de nascentes localizadas no bairro Jardim América, em Paraíso do Tocantins

(TO).

Com a intenção de compreender melhor o problema delineado e os principais

conceitos acerca das nascentes, das áreas de preservação permanente e de quais

técnicas podem ser utilizadas para preservar essas áreas, realizou-se uma pesquisa

bibliográfica. Esse processo de revisão da literatura é útil para detectar conceitos-

chave e dar ideia ao pesquisador sobre os métodos de coleta de dados e análise

(SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013).
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

O arcabouço teórico desse trabalho apresenta como temas específicos para o

cumprimento dos objetivos propostos: a importância das nascentes,  os conceitos

relacionados a matas ciliares e a recuperação das matas ciliares de nascentes.

2.1 A IMPORTÂNCIA DAS NASCENTES

A Lei  Federal  n°12.651,  de 25 de maio de 2012,  no  capítulo  I,  artigo  3°,

incisos XVII e XVIII, define nascente como o “afloramento natural do lençol freático

que  apresenta  perenidade  e  dá  início  a  um  curso  d’água”  e  olho  d’água.  É

considerado  o  “afloramento  natural  do  lençol  freático,  mesmo  que  intermitente”

(BRASIL, 2012). 

A mesma lei estabelece que uma área com raio de, no mínimo, 50 metros,

deve  ser  delimitada  no  entorno  dos  afloramentos  perenes,  compondo  Áreas  de

Preservação  Permanente  (APP),  cujo  principal  objetivo  é  a  manutenção  da

vegetação nativa que protege e mantém o equilíbrio das nascentes. 

A Resolução CONAMA nº. 303/2002 dispõe sobre parâmetros, definições e

limites de APPs. As APPs e outros espaços territoriais são especialmente protegidos

como instrumentos de relevante interesse ambiental e integram o desenvolvimento

sustentável.  As nascentes ou olhos d’água são consideradas APPs. Locais onde

afloram  naturalmente  a  água  subterrânea,  mesmo  que  de  forma  intermitente

(BRASIL, 2002). 

As nascentes são elementos hidrológicos de importância elementar para a

dinâmica fluvial, pois marcam a passagem da água subterrânea para a superficial

pela exfiltração.  A água das chuvas,  ao atingir  o  solo,  infiltra  e  percola  para os

aquíferos mais profundos ou escoa superficialmente. Esta parcela que se destina

diretamente aos rios, rapidamente é drenada para fora do sistema (bacia) sob ação

da gravidade em canais hidrográficos. Essa é a principal importância das nascentes

para  os  sistemas  fluviais.  Como  a  água  das  chuvas  é  efêmera,  é  de

responsabilidade  das  nascentes  perenes,  alimentadas  constantemente  pelos

aquíferos, a manutenção dos fluxos dos rios e córregos, mesmo em períodos secos.

(FELLIPE; MAGALHÃES JÚNIOR, 2002).

Definidos o papel e a importância das nascentes, é interessante classificá-las,

principalmente,  quanto à duração de seu fluxo. Assim, as nascentes podem ser:

perenes, pois apresentam fluxo contínuo que se manifesta durante o ano inteiro,
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mesmo com variações de vazão; temporárias, que se caracterizam por ter um fluxo

apenas na estação chuvosa, com duração de semanas a meses; e, as efêmeras,

que surgem em resposta direta à precipitação e os fluxos permanecem, somente,

por alguns dias ou horas (CALHEIROS, 2009).

Além disso,  é  possível  considerar  que as  nascentes  podem ser  difusas e

pontuais. As nascentes difusas podem ser percebidas a partir  do afloramento da

água subterrânea, distribuindo-se em vários pontos, formando pequenas nascentes

por toda a superfície da área. Já as nascentes pontuais, apresentam apenas um

afloramento de água. Essas também são conhecidas como nascentes de encosta

(PINTO, 2003).

Ao observar o estado de conservação das nascentes, entende-se que elas se

caracterizam  por  apresentar  três  estados  diversos.  As  nascentes  podem  estar

preservadas,  perturbadas  e  degradadas.  As  nascentes  preservadas  apresentam,

pelo  menos,  50  metros  de  vegetação  natural  no  seu  entorno.  As  nascentes

perturbadas não apresentam 50 metros de vegetação natural no seu entorno, mas

se encontram em bom estado de conservação, apesar de estarem ocupadas em

parte  por  pastagem  ou  agricultura.  As  nascentes  degradadas  são  aquelas  que

perderam a capacidade de retornar naturalmente ao seu estado original, possuem

alto  grau  de  perturbação,  vegetação  escassa,  presença  de  erosões  e  solos

compactados (PINTO, 2003).

Então, tratar da recuperação de nascentes de rios e córregos degradadas, é

fundamental. Além de contribuir para melhorar a qualidade da água, funciona como

instrumento de aproximação entre o curso d’água e a comunidade que vive em suas

proximidades. É também um mecanismo que exige menos recursos e apresenta

resultados em prazos mais curtos (LACZYNSKI; OLIVEIRA, 2002).
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2.2 MATAS CILIARES

A  mata  ciliar  pode  ser  descrita  como  um  sistema  florestal  estabelecido

naturalmente em faixas, sobre as margens dos rios e riachos, no entorno de lagos,

represas e nascentes, que funcionam como instrumento redutor do assoreamento e

da  degradação  do  meio  ambiente  e  como  meio  natural  de  processamento  e

transformação  da  diversidade  ambiental.  Constitui-se,  assim,  num  importante

suporte de segurança para o equilíbrio do ecossistema e suas relações intrínsecas,

estando  associada  ao  manejo  e  conservação  dos  recursos  naturais  (OLIVEIRA;

ALVES; FRANÇA, 2010).

As  matas  ciliares  são  de  extrema  importância  para  a  manutenção  dos

ecossistemas aquáticos, pois contribuem para (LIMA; ZAKIA, 2004):

- Regulação do fluxo de água, influenciando na manutenção da vazão dos

cursos hídricos. Elas retêm a água da chuva, aumentando a infiltração das águas do

escoamento superficial no solo, liberando-a gradativamente para o lençol freático e o

corpo d’água;

- Manutenção da qualidade da água, reduzindo o impacto direto da chuva no

solo,  minimizando processos erosivos e  dificultando o escoamento superficial  de

partículas e sedimentos que causam poluição e assoreiam os recursos hídricos;

- Filtrar a água, reduzindo a entrada de fertilizantes e agrotóxicos para o rio,

arroios  etc.,  promovendo  a  absorção  de  nutrientes,  contribuindo  muito  para  a

manutenção da qualidade da água nas bacias hidrográficas;

-  Proteção  das  margens  do  rio  contra  a  erosão  pelo  desenvolvimento  e

manutenção de um emaranhado de raízes, contendo as enxurradas e reduzindo o

assoreamento da calha do rio;

-  Abrigar  e  alimentar  grande  parte  da  fauna  aquática,  mantendo,  assim,

hábitats adequados para os peixes, por exemplo; e,

- Fornecimento de sombra, mantendo a estabilidade térmica da água. Assim,

ao prevenir o aumento da temperatura da água, elas mantêm mais alta a quantidade

de oxigênio na água e, portanto, auxiliam para melhorar a qualidade da água.

2.3 RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR DE NASCENTES

Os  modelos  de  recuperação  de  matas  ciliares  estão  cada  vez  mais

aprimorados, o que possibilita, na maioria das vezes, a restauração relativamente

rápida da cobertura florestal e a proteção dos recursos edáficos e hídricos, através
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do  uso  de  técnicas  conjugadas  de  plantio  de  mudas  de  espécies  nativas  com

técnicas de regeneração natural (SOUZA, 2010).

A definição do método de recomposição florestal mais adequado para uma

determinada área vai  depender de vários fatores, como o grau de degradação e

histórico  da  área,  a  disponibilidade  de  sementes  e  mudas  no  mercado,

disponibilidade de máquinas e implementos agrícolas e dos recursos financeiros. É

importante utilizar como referência os processos naturais de recuperação, pois em

muitos casos, o simples isolamento da área já e suficiente para que ela se recupere

naturalmente (CRESTANA, 2006).

Para  proteção  e  recomposição  de  nascentes  são  recomendadas  medidas

simples, de baixo custo e práticas. A primeira medida é cercar a área no entorno da

nascente ou olho d’água. Se a nascente possuir vegetação nativa na APP, a cerca

deverá contornar toda a área coberta por vegetação nativa, num raio mínimo de 50

metros. Caso a APP no entorno da nascente possuir ocupação consolidada (anterior

a 22/07/2008), a cerca deverá contornar a área compreendida no raio mínimo de 15

metros.  A  recomposição  da  APP  com  ocupação  consolidada  poderá  ser  feita,

através seguintes métodos (EMATER-MG, 2014): 

- Condução da regeneração natural das espécies nativas;

- Plantio de mudas de espécies nativas;

- Plantio de mudas de espécies nativas conjugado com a regeneração natural

das espécies nativas;

-  Plantio  intercalado  de  espécies  lenhosas,  perenes  ou  de  ciclo  longo,

exóticas  com  nativas  de  ocorrência  regional,  em  até  50%  da  área  total  a  ser

recomposta (no caso de imóveis rurais com até 4 módulos fiscais) e;

-  Implantação  de  sistemas  agroflorestais  que  mantenham  a  finalidade

ambiental da área, em até 50% da área total a ser recomposta.

A escolha de mudas, a serem plantadas, deve ser precedida pela verificação

da  área  do  entorno  das  nascentes  para  o  diagnóstico  das  seguintes  situações:

existência  e  limites  de  áreas  encharcadas,  constituídas  por  áreas  brejosas  ou

pantanosas, as quais, normalmente, se encontram mais próximas da mina ou olho-

d’água; existência e limites de áreas úmidas, que são as áreas localizadas entre as

áreas encharcadas e as áreas mais secas e bem drenadas e os limites das áreas

bem  drenadas,  que  são  as  áreas  bem  drenadas  ou  mais  secas.  Após  esse
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diagnóstico devem ser escolhidas espécies de plantas que sejam mais adaptadas a

essas condições do solo (EMATER-MG, 2014).

3. CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O município de Paraíso do Tocantins – TO (Figura 1) está localizado a 63 km

da capital do Estado, possui área de 1.268,060 km², com população estimada de

50.360 habitantes (IBGE, 2017) e apresenta o bioma cerrado.

Em Paraíso do Tocantins, o principal manancial de captação de água para

abastecimento  urbano  é  o  Rio  Coco.  Entretanto,  em situações  emergenciais  de

manutenção  no  Sistema  de  Abastecimento  de  Água  (SAA)  e  em  períodos  de

estiagem crítica  é  realizada  captação  no  Córrego  Pernada.  O  Córrego  Pernada

converge com o Córrego Buritis e neste ponto, passa a ser denominado Córrego

Coco do Meio (ALMEIDA, 2016).

A área de estudo do projeto engloba 7 nascentes (Figura 2), localizadas em 3

propriedades privadas, na zona urbana da cidade de Paraíso do Tocantins, Bairro

Jardim  América,  nas  proximidades  do  Colégio  Militar  Unidade  V.  As  nascentes

(Figura  3)  abastecem o  Córrego  Buritis  que  representa  fundamental  importância

como fonte de recursos hídricos do município de Paraíso do Tocantins.

Figura 1: Adaptado de Wikipédia e Google Maps. 
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Figura 2: Carta de Localização das nascentes do projeto de recuperação
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A Área de Preservação Permanente das nascentes a ser recomposta deve

ser de 15 m contados da extremidade do olho-d’água, visto que, as mesmas estão

localizadas em área urbana com uso consolidado.

Para obtenção da área a ser recuperada por nascente é necessário aplicar a

fórmula da área do círculo (Equação 1). A área total (Equação 2) a ser recuperada é

de 0,4942 ha.

A=π r2                                                                                                                      (1)

A=π 152

A = 706.5 m2

A = 0.0706 hec

Área total = 0.0706 x 7 = 0,4942 ha                                                                           (2)

As nascentes 1 (Figura 3) e 2 (Figura 4) estão localizadas na propriedade

(P1), nas seguintes coordenadas UTM, respectivamente, NA1 729634 E/ 8872551 S,

NA2 29665 E/ 8872635 S, e são as que apresentam maior grau de degradação, pois

o  solo  ao  redor  da  área está  altamente  compactado e  a  vegetação escassa.  A

nascente  01  foi  represada  para  ser  utilizada  para  fins  de  abastecimento  pelo

morador da propriedade.

 Figura 3: Nascente 1
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 Figura 4: Nascente 2

As nascentes 3 (Figura 5) e 4 (Figura 6) estão localizadas na propriedade

(P2), nas seguintes coordenadas UTM, respectivamente, NA3 729573 E/ 8872596 S

e NA4 22L, 729585 E/ 8872612 S. A NA3 está localizada em uma área de maior

declive do terreno, foi represada e é utilizada pelos moradores da propriedade para

fins de abastecimento doméstico e irrigação da cultura de milho que está plantada

em uma porção mais alta do terreno no qual está localizada a NA4. A vegetação

predominante na NA3 e NA4 é exótica, composta por gramíneas e cultivo de milho,

com a presença pontual de algumas espécies arbóreas.
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 Figura 5: Nascente 3

Figura 6: Nascente 4

As nascentes 5 (Figura 7), 6 (Figura 8) e 7 (Figura 9) estão localizadas na

propriedade (P3), nas seguintes coordenadas UTM, respectivamente, NA5 729501

E/ 8872879 S, NA6 729467 E/ 8872924 S e NA7 729480 E/ 8872899 S. A NA5, NA6
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e  NA7  estão  localizadas  em  uma  área  com  solo  encharcado,  hidromórfico,  e

presença de buritis (Mauritia flexuosa), características típicas de veredas.

 Figura 7: Nascente 5

 Figura 8: Nascente 6
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Figura 9: Nascente 7

4 PROJETO DE INTERVENÇÃO

Nos tópicos a seguir será apresentada a proposta de intervenção do projeto.

4.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

No  ano  de  2017,  a  população  de  Paraíso  do  Tocantins  sofreu  com

interrupções  de  fornecimento  de  água,  devido  ao  baixo  nível  do  Rio  do  Coco.

Constatou-se que essas interrupções têm sido causadas pela estiagem ocorrida na

região degradação das nascentes  existentes  e  apresenta  como consequência,  a

gestão ineficiente dos recursos hídricos.

4.2 JUSTIFICATIVA

A justificativa  para  essa proposta  de intervenção está na preocupação de

recuperar  áreas  de  nascentes  degradadas,  que  estão  localizadas  no  bairro  de

Jardim América, em Paraíso do Tocantins (TO). 

Dentre os motivos inerentes a essa ação estão: a preservação da estabilidade

geológica, da biodiversidade, do fluxo gênico da fauna e da flora, da proteção do

solo,  da  manutenção  e  da  ampliação  da  beleza  cênica  da  paisagem  e,  a

possibilidade de assegurar o bem-estar da população humana.
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4.3 OBJETIVO

O objetivo geral dessa proposta de intervenção é:

Recuperar a área de preservação permanente das nascentes, localizadas no

bairro Jardim América, município de Paraíso do Tocantins (TO).

Os objetivos específicos são os seguintes:

- Realizar o diagnóstico ambiental da área das nascentes;

- Envolver os atores locais no projeto visando o comprometimento com os

trabalhos;

-  Conscientizar  a  comunidade  da  região  com  relação  à  proteção  das

nascentes;

- Eliminar os fatores de degradação como, por exemplo, animais domésticos,

espécies invasoras, fogo, erosão, resíduos, desmatamento; 

- Recuperar a vegetação e as funções ecológicas das nascentes;

- Realizar os tratos culturais das áreas durante todas as fases do projeto por,

pelo menos, 24 meses;

- Monitorar o restabelecimento da APP das nascentes.

4.4 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

Ao final da execução do projeto espera-se que as intervenções realizadas na

APP das nascentes contribuam para:

-  Conscientizar  os  proprietários  das  áreas  em  que  estão  localizadas  as

nascentes e os alunos envolvidos da importância das APP das nascentes;

- Proteger o solo da ocorrência de processos erosivos;

- Aumentar a contribuição de água das nascentes para o Córrego Buritis; e,

- Restabelecer a APP das nascentes.

4.5 AÇÕES DE INTERVENÇÃO

As  ações  de  intervenção  necessárias  para  a  execução  do  projeto  serão

descritas a seguir.

Ação 1: Realizar diagnóstico ambiental da área das nascentes

O diagnóstico ambiental possibilita o levantamento da área e a avaliação o

nível  de  degradação ambiental  das nascentes.  Na elaboração dessa etapa será

utilizada a metodologia de avaliação de impactos ambientais em nascentes (análise
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macroscópica) proposta por Gomes  et al.  2005.  Durante a coleta de dados será

utilizada a máquina digital, GPS Garmin Map62s e ficha de levantamento (ANEXO I).

Para análise macroscópica de cada nascente serão observados os seguintes

aspectos:

- Coloração aparente da água.  Classificando em: 1- Escura, 2- Clara ou 3-

Transparente.  Ao  se  realizar  a  coleta  com  um  recipiente  transparente  para

verificação da cor, toma-se cuidado para se verificar a turbidez da água, pois quando

esta é removida por centrifugação, obtém-se a cor verdadeira. 

- Odor. Classificando em: 1-Cheiro Forte; 2-Cheiro Fraco ou 3- Sem cheiro.

Realiza-se coleta de amostra de água e posteriormente verificação do odor.

- Lixo próximo. Classificando em 1- Muito; 2- Pouco ou 3-Ao redor. Observa-

se a presença ou não de lixo no entorno da nascente 

- Materiais poluidores flutuantes. Classificando em 1- Muito; 2- Pouco ou 3-

Sem materiais. Observa-se a presença de objetos poluidores na superfície da água. 

-  Espumas.  Classificando  em  1-  Muita;  2-  Pouca  ou  3-  Sem  espumas.

Observando-se a presença de espumas na superfície da água. 

-  Óleos  artificiais.  Classificando  em  1-  Muita;  2-  Pouca  ou  3-  Sem  óleo.

Observa-se a presença de óleos de caráter artificial na superfície da água.  

- Esgotos. Classificando em 1- Esgoto doméstico; 2- Fluxo superficial ou 3-

Sem esgoto. Observa-se a presença de emissários na nascente além da distância

que se tinha do entorno desta.

- Vegetação ripária (degradação).  Classificando em 1- Alta degradação; 2-

Baixa  degradação  ou  3-  Sem  degradação.  Observar  a  presença  ou  não  de

vegetação de perfil ciliar da nascente e realizar a avaliação do nível de degradação

da mesma.  

-  Uso  por  animais.  Classificando  em 1-  Presença;  2-  Rastros  ou  3-  Não

detectado. Observa-se o acesso de animais, sejam eles domésticos ou não na área

da nascente e seu entorno.  

-  Uso  antrópico.  Classificando  em  1-  Presença;  2-  Rastros  ou  3-  Não

detectado.  Nesse item foi  realiza-se  a  avaliação de evidências  de utilização por

humanos como rotas de acesso ao redor, presença de bombas de sucção, plantios

agrícolas. 

- Proteção do local. Classificando em 1- Sem proteção/isolamento; 2- Com

proteção,  mas sem isolamento ou 3-  Com proteção e isolamento.  Observa-se  a
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existência de barreiras artificiais ou naturais ao redor da nascente e a acessibilidade

a mesma.  

- Proximidade de empreendimentos. Classificando em 1 - < 50m, 2- entre 50 e

100m, 3 >100 m. Observando a distância,  em metros, das nascentes até algum

empreendimento mais próximo, tais como residências, estabelecimento comercial,

indústria, colégio dentre outros. 

-  Tipo  de  área  de  inserção.  Classificando  em 1-  ausente;  2-  propriedade

privada; 3- parques ou áreas protegidas. Nesse ponto é analisado se foi realizado o

detalhamento de qual  condição de uso da terra a nascente está inserida, se em

propriedade privada ou algum parque, área, unidade de proteção/conservação de

caráter privado ou público. 

Tabela  1:  Tópicos  avaliados  e  classificação  dos  mesmos  na  análise  de  pontos
macroscópicos das nascentes. 

Análise Macroscópica Nascente
Coloração aparente da água
(1) Escura (2) Clara     (3) Transparente
Odor
(1) Cheiro Forte (2) Cheiro Fraco (3) Sem cheiro
Lixo ao redor
(1) Muito (2) Pouco (3) Sem lixo
Materiais flutuantes
(1) Muito (2) Pouco (3)  Sem  materiais

flutuantes 
Espumas
(1) Muita (2) Pouca (3) Sem espumas
Óleos
(1) Muito (2) Pouco (3) Sem óleo
Esgotos
(1) Esgoto doméstico (2) Fluxo superficial (3)  Sem esgoto
Vegetação (preservação)
(1) Alta degradação (2) Baixa degradação (3) Preservada
Uso por animais
(1) Presença (2) Apenas marcas (3) Não detectado
Uso por humanos
(1) Presença (2) Apenas marcas (3) Não detectado
Proteção do local
(1) Sem proteção (2)  Com  proteção,

mas com acesso  
(3) Com proteção, mas
sem acesso

Proximidade residências
(1) < 50m (2) Entre 50 e 100m (3) >100m

Tipo de área de inserção
(1) Ausente (2)  Propriedade (3)  Parques  ou  áreas
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privada protegidas
Fonte: adaptado de Gomes et al., 2005. 

Ao  se  realizar  o  levantamento  desses,  faz-se  uma  quantificação  dos

resultados (Tabela 2) obtidos com a soma de todos os pontos. Sendo tabelados e

obtendo a classe e grau de preservação a que se enquadra cada nascente. 

Tabela 2: Quantificação quanto ao grau de preservação.
Classe Grau de Preservação Pontuação Final1

A Ótima Entre 37 a 39 pontos 
B Boa Entre 34 a 36 pontos 
C Razoável Entre 31 a 33 pontos 
D Ruim Entre 28 a 30 pontos 
E Péssimo Abaixo de 28 pontos
1 Somatório dos dados analisados da tabela 1, análise dos pontos macroscópicos. 
Fonte adaptada de Gomes et al., 2005.

Seguindo essa dinâmica, em março de 2018, foi realizada essa atividade por

técnicas do Naturatins e Ruraltins, com suporte dos professores do Colégio Militar.

Ação 2: Cadastro dos proprietários de chácaras.

O  cadastro  das  chácaras  localizadas  na  área  do  projeto  será  realizado

através de reuniões com os proprietários e assinatura de uma carta de anuência

constando  a  nascente  a  ser  recuperada  e  as  sanções  cabíveis  em  caso  de

descumprimento (ANEXO II).

O proprietário ou responsável, legalmente constituído e inserido no projeto de

recuperação  de  nascentes,  deverá  concordar  com os  tratos  culturais  nas  APPs

relacionadas,  mediante  uso  da  técnica  de  recuperação  escolhida,  adequada  às

condições locais e capacidade de resiliência da área, conforme diagnosticado. Essa

é  uma  forma  de  garantir  a  sustentabilidade  do  processo  de  recuperação  e  o

restabelecimento dos processos ecológicos. 

Para confirmar a participação no projeto, o proprietário e/ou responsável legal

se compromete formalmente a: 

-  Permitir  o  livre  acesso  dos  executores  do  projeto  ao  imóvel,  para  nele

implantar o projeto, nas áreas de preservação permanente de nascentes, podendo

para tanto executar as obras, serviços e trabalhos necessários à recuperação das

APPs; 
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-  Zelar,  após  a  execução  dos  trabalhos  do  projeto,  pela  constante

preservação da área de preservação permanente recuperada, nela não exercendo

qualquer outra atividade e impedindo que terceiros a perturbem; e,

- Permitir, em qualquer tempo, durante e após a execução dos trabalhos, que

seja feita a fiscalização e o monitoramento do projeto pelos respectivos agentes. 

Ação 3: Envolver os atores locais no projeto e conscientizar a comunidade

Para o desenvolvimento desta ação serão realizadas palestras no  Colégio

Militar Unidade V. O público-alvo são os alunos e os  proprietários das áreas onde

estão  localizadas  as  nascentes. As  temáticas  a  serem  discutidas  serão:  a

preservação ambiental, a importância das matas ciliares e a função das nascentes. 

Além disso, será apresentado o diagnóstico ambiental atual das nascentes e

o que se espera alcançar com a execução do projeto de recuperação. Essa ação

tem como objetivo estimular a participação dos alunos e proprietários nas atividades

de  recuperação  das  APPs,  através  da  apresentação  dos  benefícios  ambientais

dessa prática e criar um compromisso coletivo pela conservação da natureza.

Ação 4: Eliminar os fatores de degradação

Antes de iniciar o plantio das mudas, a área deve ser preparada através da

limpeza, preparo de covas e controle de formigas. Como em algumas áreas há a

presença de capim e cultura de milho deve ser feita roçada manual e a incorporação

da palhada sobre o solo. 

Não há a necessidade de cercamento, pois as nascentes estão localizadas

em áreas privadas,  na zona urbana,  sem presença de animais de  grande porte

(vacas,  cavalos,  cabritos,  etc.)  que  pisoteiem  ou  comam  as  mudas.  Não  será

necessária também a construção de aceiros, pois, de acordo com os moradores,

não há ocorrências de incêndios na área. 

Ação 5: Recuperação do solo

Em  algumas  nascentes  a  cobertura  do  solo  é,  praticamente,  inexistente,

sendo  importante  a  realização  de  práticas  de  manejo.  O  trabalho  inicial  com

adubação  verde  junto  ao  enriquecimento  com  espécies  nativas  pode  vir  a  ter

resultados positivos para enriquecimento nutricional do solo. 
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A  utilização  de  coberturas  vivas  ou  mortas  de  variáveis  espécies,  sendo

arbóreas  ou  herbáceas  principalmente  da  família  das  Leguminosae,  tem  sido

considerada,  no  controle  da  degradação  do  solo  como  uma  das  opções  mais

efetivas (NOGUEIRA et al., 2012).

Ação 6: Recuperação da vegetação das nascentes

A recuperação da APP das nascentes será realizada através da restauração

induzida, que consiste em recompor o solo, plantar mudas, entre outras ações que

visem o retorno da vegetação nativa. Serão selecionadas espécies que ocorrem na

região conforme disponibilidade no viveiro municipal e obedecendo a critérios como

adaptação da espécie ao solo úmido e drenado (Tabela 3).

Na escolha das espécies não há necessidade de se observar a classificação

sucessional, pois com exceção do cerradão, que tem algumas espécies que podem

se desenvolver a sombra, as árvores e arbustos do cerrado são exigentes em luz

durante todo o ciclo de vida e têm crescimento lento (DURIGAN et. al, 2011).

O plantio das mudas seguirá as curvas de nível do terreno e será feito de

forma manual. A densidade das mudas no plantio deveria ser igual à da vegetação

original que foi suprimida, mas como não se tem essa informação, recomenda-se o

plantio de mil a 2 mil mudas por hectare, em espaçamentos aproximados de 3 x 3 m.

As  covas  devem  ter  no  mínimo  30  cm  de  diâmetro  e  40  cm  de  profundidade

(DURIGAN et. al, 2011).

A área total a ser recuperada é de 0,4942 ha, sendo necessário então, de

acordo com o espaçamento adotado, o plantio de uma média de 549 mudas, ou

seja, 78 por nascente. 

As plantas do cerrado são adaptadas para se desenvolver em solos ácidos e

pobres em nutrientes, o recomendável é que seja realizada apenas fertilização com

adubo orgânico, na proporção de até 20% do volume da cova, visando acelerar o

desenvolvimento inicial das mudas (DURIGAN et. al, 2011).

Deve-se misturar o adubo orgânico com a parte de cima do solo retirado da

cova,  colocando  essa  mistura  no  fundo  e  completando  com o  restante  do  solo

(CALHEIROS, 2009).

 A época ideal de plantio é logo no início da estação chuvosa, pois as plantas

do cerrado necessitam de muita água nas fases iniciais do crescimento, para que as

raízes alcancem as reservas de água das camadas mais profundas do solo antes da
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estação seca (DURIGAN et. al, 2011). A época chuvosa da região compreende os

meses de novembro a abril.

Tabela 3: Espécies nativas do cerrado.

Nome comum Nome científico Área de ocorrência
Angico branco Anadenanthera

peregrina (L.) Spreng
Bem drenada

Angico preto Anadenanthera
macrocarpa  (Benth.)
Brenan)

Bem drenada

Buriti Mauritia flexuosa L.f. Inundável
Emabaúba Cecropia

pachystachya Trec.
Indiferente

Ingá Inga alba (SW.) Wild. Úmida
Jatobá da mata Hymenaea  stilbicarpa

L.
Bem drenada

Landim Calophyllum
brasiliense Camb.

Inundável

Mutamba Guazuma  ulmifolia
Lam.

Bem drenada

Pau d’óleo Copaifera  langsdorffii
Desf.

Indiferente

Pau-pombo Tapirira  guianensis
Aubl.

Indiferente

Pororoca Rapanea  guianensis
Aubl.

Úmida

Sangra d’água Croton urucurana Bail. Inundável
  Fonte: PARRON; COSER (2009).

Ação 7: Manutenção das mudas plantadas.

A manutenção das mudas deve ser realizada mensalmente nos três primeiros

meses  após  o  plantio,  e  os  intervalos  serão  aumentados  gradativamente

dependendo  do  desenvolvimento  das  mudas  observado  em  campo.  Caso  seja

necessário deve ser realizado replantio de mudas ainda no período chuvoso.

Entre as ações necessárias para a manutenção das mudas plantadas está o

controle  de  formigas,  que  pode  ser  realizado  através  da  aplicação  de  produtos

específicos para essa finalidade. 

Deve-se também manter  as mudas livres de plantas invasoras,  capinando

uma coroa de 50 cm de raio,  até o completo estabelecimento das mudas.  Uma

opção mais eficaz de coroamento é através da aplicação de herbicida, pois a capina

manual acaba estimulando a germinação dos capins invasores. Durante a operação
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de limpeza é necessária atenção para preservar plantas nativas que venham a surgir

por regeneração natural (DURIGAN, 2011).

4.6 ATORES ENVOLVIDOS

Para a elaboração e execução da proposta deste projeto de intervenção será

necessária  a  participação  da  comunidade,  representada  pelos  proprietários  das

áreas  onde  estão  as  nascentes,  a  coordenação,  professores  e  estudantes  do

Colégio  da  Polícia  Militar-CPM  Unidade  V,  Prefeitura  Municipal  e  os  órgãos

ambientais estaduais que atuam no município, Naturatins e Ruraltins. 

O papel de cada ator envolvido será descrito a seguir:

- Os proprietários das áreas devem auxiliar os responsáveis pela execução do

projeto, permitindo o livre acesso a nascente localizada na sua propriedade, além de

zelar  após a execução dos trabalhos,  pela manutenção da preservação da APP

recuperada, nela não exercendo qualquer outra atividade e impedindo que terceiros

a perturbem e possibilitar  que seja feita  a  fiscalização e o monitoramento pelos

agentes responsáveis;

- A coordenação e os professores do Colégio da Polícia Militar-CPM Unidade

V têm papel  relevante no desenvolvimento do projeto,  pois  deverão desenvolver

ações de educação ambiental com o objetivo de conscientizar e capacitar os alunos

para atuar no projeto de recuperação da APP das nascentes, além disso, devem

articular com os proprietários para estabelecer os dias e horários mais convenientes

para a execução das ações;

- Os alunos em conjunto com a coordenação e os professores do Colégio da

Polícia  Militar-CPM  Unidade  V  serão  responsáveis  pela  execução  do  projeto  e

deverão  desempenhar  as  atividades  necessárias  para  o  pré-plantio,  plantio,

monitoramento e manutenção das áreas em processo de recuperação;

-  A  Prefeitura  Municipal  tem como responsabilidade  fornecer  as  mudas  e

todos os materiais necessários para a execução do projeto;

 - O Naturatins e Ruraltins são responsáveis pelo acompanhamento técnico e

monitoramento  do  projeto  através  de  visitas  periódicas,  além  do  suporte  a

coordenação e os professores para a execução do projeto.
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4.7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Para o êxito do projeto de intervenção em questão serão utilizados recursos

humanos, materiais e organizacionais.

Os recursos humanos são necessários para a elaboração do projeto e serão

imprescindíveis  na execução e monitoramento,  pois  a  recuperação da área será

realizada através de plantio de espécies que ocorrerá de forma manual assim como

os tratos culturais para a manutenção.  Os técnicos disponibilizados pelo Naturatins

e Ruraltins acompanharão todas as etapas do projeto.

A  execução  do  projeto  ocorrerá  mediante  planejamento  prévio  sendo

necessária  a  utilização  de  recursos  organizacionais  para  que  os  prazos

estabelecidos sejam cumpridos.

Em relação aos recursos financeiros não haverá despesas para a execução

deste projeto, pois a Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocantins se comprometeu

a doar as mudas que serão utilizadas assim como os materiais necessários para

todas as etapas de execução, visto que a prefeitura dispõe de viveiro de mudas e

ferramentas para plantio de mudas.  Os materiais que serão utilizados: fita métrica,

pás, enxadas e cavadores.

A escolha das espécies ocorrerá de acordo com a disponibilidade do viveiro

municipal na época do plantio.

4.8 ORÇAMENTO

Não  será  necessário  elaborar  uma  planilha  de  orçamento,  pois  todos  os

materiais serão disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocantins.

4.9 VIABILIDADE

O projeto de intervenção em questão apresenta grande viabilidade, visto que

os custos para operacionalização são insignificantes, pois a Prefeitura Municipal de

Paraíso  do  Tocantins  vai  disponibilizar  os  materiais  necessários  para  sua

implantação.

Apresenta  viabilidade  operacional,  visto  que,  a  comunidade  que  reside

próximo as nascentes é a principal  interessada e conta com o apoio do Colégio

Militar-CPM  Unidade  V  através  dos  seus  professores  e  alunos  que  serão

responsáveis pela execução e monitoramento do projeto. Além disso, o projeto conta
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com o apoio dos órgãos ambientais  do município  que irão promover assistência

técnica em todas as etapas.

Apresenta  viabilidade  legal,  pois  a  recuperação  de  APP  de  nascentes  é

descrita como obrigatória na Lei nº 12.651/2012.

4.10 RISCOS E DIFICULDADES

Para a execução do projeto será necessário o comprometimento de todos os

atores envolvidos no processo. O desinteresse de alguma das partes é um fator de

risco ao desenvolvimento do mesmo.

Quando iniciar o projeto de recuperação os proprietários das áreas em que

estão  localizadas  as  nascentes  podem  querer  reconsiderar  sua  participação  no

projeto, visto que parte da sua área ficará inutilizada para fins econômicos, pois após

a recuperação da APP a mesma deverá ser conservada, sendo incompatível com

usos agrícolas, por exemplo.

Outro risco que deve ser considerado é a falta de material para a execução do

projeto.

4.11 CRONOGRAMA

Na próxima página encontra-se o Cronograma das Ações de Intervenção que

serão realizadas no período de março de 2018 a março de 2020.
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Ação  1:
Realizar
diagnóstico
ambiental  da
área  das
nascentes

X

Ação  2:
Cadastro  dos
proprietários
de chácaras

X

Ação  3:
Envolver  os
atores  locais
no  projeto  e
conscientizar a
comunidade

X X X X X X X X X X X X X X X

Ação  4:
Eliminar  os
fatores  de
degradação

X

Ação  5:
Recuperação
do solo

X X

Ação  6:
Recuperação
da  vegetação
das nascentes

X

Ação  7:
Manutenção
das  mudas
plantadas

X X X X X X X
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4.12 GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

A  gestão,  acompanhamento  e  avaliação  dos  resultados  das  ações  de

intervenção propostas deverão ser realizadas através da elaboração de relatórios ao

final  de  cada ação.  Os relatórios  serão elaborados de forma objetiva  e clara,  e

devem apresentar memorial fotográfico. A síntese dos relatórios será apresentada

aos atores envolvidos no projeto. 

Para  o  acompanhamento  e  a  avaliação  da  evolução  do  processo  de

recuperação da APP das nascentes, objetivo principal deste trabalho, será utilizada

ficha de avaliação (ANEXO III).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o desenvolvimento do projeto em questão foi  possível  perceber a

relevância das iniciativas de recuperação de APPs de nascentes, pelo importante

papel dessas como fontes de recarga dos cursos hídricos. Além disso, a execução

de projetos como esse tem o potencial de mobilizar a sociedade possibilitando assim

uma nova visão do seu papel como cidadão e dos impactos das suas ações sobre o

meio ambiente.

O interesse em recuperar as APPs das nascentes por parte do Colégio Militar

e dos próprios proprietários das áreas em que estão localizadas demonstra que o

público alvo deste projeto está aberto para ações de educação ambiental,  sendo

assim mais fácil o estabelecimento de uma consciência ambiental, o que aumenta a

chance de se atingir os resultados pretendidos.

Através do diagnóstico ambiental realizado nas nascentes constatou-se que

em  todas  há  necessidade  de  intervenções  para  o  restabelecimento  das  suas

funções para a manutenção do equilíbrio ambiental. Devem ser interrompidas todas

as ações que impactem de forma negativa as APPs para que seja possível assim

iniciar a recuperação das áreas. Para executar a recuperação das áreas do entorno

das nascentes é necessária uma avaliação criteriosa das especificidades locais para

a definição das espécies a serem utilizadas devido ao gradiente de umidade do solo

que varia no raio da APP.

Ao  realizar  a  pesquisa  bibliográfica  para  a  elaboração  deste  projeto,

observou-se que há poucos trabalhos sobre a recuperação de APP de nascentes no

estado  do  Tocantins,  sendo  assim,  futuramente  este  trabalho  poderá  servir  de

modelo  para  aplicação  em  outros  municípios,  sendo  de  grande  relevância  seu

monitoramento e publicação dos resultados alcançados.

A execução das ações de intervenção propostas nesse trabalho irá  trazer

benefícios para a população e ao meio ambiente.



36

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, I. W.  Capacidade de autodepuração do córrego Pernada frente às 
demandas de expansão do sistema de esgotamento sanitário de Paraíso do 
Tocantins – TO. 2016. 89 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – 
Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2016.

BRASIL. Lei Federal N° 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da
vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19
de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos
4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. Resolução nº. 303 de 20
de  março  de  2002.  Dispõe  sobre  parâmetros,  definições  e  limites  de  Áreas  de
Preservação Permanente. 

CALHEIROS,  R.  O.  Cadernos  da  Mata  Ciliar. Secretaria  de  Estado  do  Meio
Ambiente,  Departamento  de Proteção da Biodiversidade.  n.  1,  São Paulo,  2009.
Disponível  em:  <
http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/municipioverdeazul/2013/05/Cadernos-de-Mata-
Ciliar-1_Preserva%C3%A7%C3%A3o-e-recupera%C3%A7%C3%A3o-de-
nascentes_2004.pdf>. .Acesso em: 15 mar. 2018

CASTRO,  P.S;  LIMA,  F.  Z.;  LOPES,  J.D.S.  Recuperação  e  conservação  de
nascentes. Viçosa, MG, CPT, 2007.272 f.

CBH,  Comitê  da  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  das  Velhas.  2011.  Valorização  das
Nascentes Urbanas nas Bacias Hidrográficas dos Ribeirões Arrudas e Onça.
45p.  Disponível  em:  <
<http://www.cbhvelhas.org.br/images/projetos%20SCBH/PROJETO
%20ARRUDAS_ONCA_FINAL.pdf>. Acesso em: 05 de abr. 2018.

CRESTANA, M.S.M. (Org.). Florestas-Sistemas de Recuperação com Essências
Nativas, Produção de Mudas e Legislações. 2.ed.Campinas: 2006. 248 p.

EMATER-MG. 2014. Proteção e recomposição de nascentes. 6 p. Disponível em:
<http://www.emater.mg.gov.br/doc/intranet/upload/LivrariaVirtual/folderprote
%C3%A7%C3%A3orecomposi%C3%A7%C3%A3onascentes.pdf>.  Acesso  em:  05
de abr. 2018.



37

FELIPPE,  M.  F.  Caracterização  e  tipologia  de  nascentes  em  Unidades  de
conservação de Belo Horizonte – MG com base em variáveis geomorfológicas,
Hidrológicas e ambientais. 2009. 275 p.  Dissertação (Mestrado em Geografia e
Análise Ambiental). Departamento de Geografia da Universidade Federal de Minas
Gerais, Belo Horizonte, 2009. 

FELLIPE, M. F.; MAGALHÃES JÚNIOR, A. P. Consequências da ocupação urbana
na dinâmica das nascentes em Belo Horizonte – MG. In: Encontro Nacional Sobre
Migrações,  2002,  Belo  Horizonte,  M.G.  Anais... Belo  Horizonte:  ABEP.  2002.
Disponível  em:
<www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/outros/6EncNacSobreMigracoes/ST5/
FelippeMagalhaes.pdf>. Acesso em 31. mar. 2018.

LACZYNSKI, P.; OLIVEIRA, F. Recuperar as nascentes.  Polis, São Paulo, n.198,
p.2,  2002.  Disponível  em:  <  http://www.polis.org.br/uploads/640/640.pdf>.  Acesso
em 31 de mar. de 2018

LIMA, W.P.; ZAKIA, M.J.B. Hidrologia de Matas Ciliares. In: RODRIGUES, R.R. &
LEITÃO-FILHO, H.F. (ed.). Matas ciliares: conservação e recuperação. São Paulo,
Edusp e Fapesp, 2ª ed, 2004. p.33-4 4 .

NOGUEIRA,  N.  O.  et  al.  Utilização  de  leguminosas  para  recuperação  de  áreas
degradadas.  Enciclopédia  Biosfera,  Centro  Científico  Conhecer  -  Goiânia,  v.8,
N.14; p. 2119-2131, 2012.

OLIVEIRA, J. B.; ALVES, J. J.; FRANÇA, F. M. C. Recomposição da mata ciliar e
reflorestamento  no  semiárido  do  Ceará.  Cartilhas  temáticas  tecnologias  e
práticas  hidroambientais  para  convivência  com  o  Semiárido. Fortaleza:
Secretaria dos Recursos Hídricos, 2010. 25 p.

PARRON, L. M.; COSER, T. R. Educação Ambiental para conservação e manejo
de nascentes e matas ciliares na Bacia Hidrográfica do Rio Preto, DF. Embrapa
Cerrados. Planaltina, DF. 2009. 26 p.

PINTO,  L.  V.  A.  Caracterização física  da  sub-bacia  do Ribeirão Santa  Cruz,
Lavras,  (MG)  e  proposta  de  recuperação  de  suas  nascentes. 2003.  165  p.
Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) – Universidade Federal de Lavras,
Lavras, 2003.

SAMPIERE, R. H.; COLLADO, C. F.; LUCIO, M. P. B. Metodologia de pesquisa. 5.
ed. Porto Alegre: Penso, 2013.



38

ANEXO I

LEVANTAMENTO DE IMPACTOS AMBIENTAIS EM ÁREAS DE NASCENTE

Dados Gerais 
Nome do proprietário (a)
Propriedade:
Coordenadas:

Análise Macroscópica nascente

1.1. Coloração aparente da água

(1) Escura  (2) Clara    (3) Transparente   

1.2. Odor

(1) Cheiro Forte  (2)Cheiro Fraco   (3)Sem cheiro  

1.3. Lixo ao redor

(1)Muito (2)Pouco  (3)Sem lixo  

1.4. Materiais flutuantes

(1)muito  (2)Pouco   (3) Sem materiais flutuantes 

1.5. Espumas

(1)muita  (2)pouca   (3)sem espumas  

1.6. Óleos

(1)muito  (2)pouco   (3)sem óleo  

1.7. Esgotos

(1)esgoto doméstico  (2) fluxo superficial (3)  sem esgoto

1.8. Vegetação (preservação)

(1) alta degração (2)baixa degradação  (3)preservada  

1.9. Uso por animais

(1)presença (2)apenas marcas   (3)não detectado  

1.10 Uso por humanos

(1)presença (2)apenas marcas   (3)não detectado  

1.11. Proteção do local
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(1) sem proteção (2) com proteção mas com acesso  (3)  com proteção mas sem

acesso

1.12. Proximidade com residência ou estabelecimento

(1)menos de 50 metros (2)entre 50 e 100 metros  (3)  mais de 100 metros

1.13. Tipo de área de inserção 

(1)ausente  (2)propriedade privada  (3)  parques ou áreas protegidas

1.14. Índice de impacto ambiental em nascentes 

Baseado no somatório dos índices anteriores. 

ANEXO II
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Carta de anuência dos proprietários
Carta de Anuência e Compromisso Projeto de Recuperação de APP de Nascentes

Qualificação do Proprietário ou responsável legalmente constituído:

Nome:
Endereço:                                                                           CEP:
CPF:                                                                        RG:
Condição:(proprietário, posseiro, outros)
Município:
Propriedade:
Nascentes cadastradas para recuperação: 

Por esta Carta o acima qualificado vem aderir ao Projeto de Recuperação de APPs
de  Nascentes,  executado  sob  a  coordenação  da  (NOME  DA  INSTITUIÇÃO
PROPONENTE) comprometendo-se, por si e por seus herdeiros ou sucessores a
qualquer título, a:

1º - Permitir o livre acesso dos executores do PROJETO ao imóvel acima referido
para  nele  implantar  o  PROJETO,  nas  áreas  de  preservação  permanente  de
nascentes, podendo para tanto executar as obras, serviços e trabalhos necessários
à recuperação das APPs, conforme o Projeto Executivo.
2º - Zelar, após a execução dos trabalhos do PROJETO, pela constante preservação
da área de preservação permanente recuperada, nela não exercendo qualquer outra
atividade e impedindo que terceiros a perturbem.
3º - Permitir, em qualquer tempo, durante e após a execução dos trabalhos, que seja
feita a fiscalização e o monitoramento do PROJETO pelos respectivos agentes.

Declara também que:
 tem pleno conhecimento do Projeto de Recuperação de APPs de Nascentes

referido no preâmbulo deste Termo. 
 que não está obrigado, por força de decisões administrativas ou judiciais, nem

de acordos de qualquer natureza, a fazer a recuperação das áreas referidas
no preâmbulo deste Termo.

 tem  ciência  de  que  o  cumprimento  das  obrigações  ora  assumidas  é  de
relevante interesse ambiental, sendo que seu descumprimento caracteriza o
crime contra a administração ambiental previsto no artigo 68 da Lei nº 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998, bem como infração administrativa prevista no
artigo 70 da mesma Lei.

Proprietário                                                                          Instituição proponente

                 Testemunha                                               Testemunha

Local Data

ANEXO III
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Relatório de Avaliação da Recuperação com Plantio de Mudas

Área  compromissada

(ha)
Área  efetivamente

recuperada (ha)

Requisitos mínimos

1 Cercamento: informar  se  a  área  esta  completamente  cercada  ou

cercamento  desnecessário,  ou  área  parcialmente  cercada  ou  área  não

cercada

2 Proteção de perturbações: indicar o tipo e a área com perturbação em % 

3 Densidade  dos  indivíduos  regenerantes:  informar  o  número  de

plantas/ha 

4 Homogeneidade da distribuição:  indicar em % a área com presença de

regenerantes

5 Riqueza: informar o número de espécies

6 Altura média dos indivíduos regenerantes: informar em metros a

altura média

7 Presença de espécies exóticas invasoras: indicar em % a área ocupada

por espécies exóticas invasoras 

8 Mato competição na coroa dos regenerantes: indicar em % a ocorrência

de competidoras na área da copa/coroa dos indivíduos arbóreos 
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