
PRESERVAÇÃO
DE NASCENTES





RECUPERAÇÃO DE
BACIAS HIDROGRÁFICAS

  A conservação da água e do solo é de fundamental 
importância para a gestão dos recursos hídricos. Além de 
possibilitar a gestão da oferta, aumentando a quantidade de água 
disponível nas bacias pela adequada recarga dos aquíferos e 
melhoria de sua qualidade.
 A tarefa de conservação de água e solo nas bacias 
hidrográ�cas é uma atividade que, além de ser executada na 
propriedade particular, depende grandemente da participação dos 
proprietários rurais. Como nem sempre há uma percepção de que os 
ganhos com esta prática extrapolam as fronteiras das propriedades 
rurais, gerando externalidades positivas na forma de benefícios 
sociais, ela acaba por não ser realizada. No passado recente, muitos 
programas de re�orestamento e conservação de solo e água foram 
criados e implantados no Brasil. A grande maioria deles tem uma 
característica em comum: excelentes resultados iniciais, mas não se 
sustentam a longo prazo. Em outras palavras, as ações executadas 
por esses programas, após alguns anos, degradam-se por falta de 
manutenção.
 Em programas de conservação baseados em pagamentos 
por serviços ambientais – PSA, o produtor rural é o agente principal 
do processo. Seu envolvimento é necessário em todas as etapas. 
Desde a decisão de participar do programa, passando pelo 
acompanhamento da execução e manutenção nas obras 
executadas, todas as ações dependem do agricultor, que dessa 
forma passa a ser o melhor �scal e mantenedor que um programa 
pode ter. Um outro diferencial de programas de conservação do solo 
é a conscientização ambiental, pois, insere uma nova relação entre a 
sociedade civil, bene�ciária dos serviços ambientais, e os 
produtores rurais. Os cidadãos passam a ter maior interesse pela 
área ambiental.



 A erosão hídrica é a principal causa da degradação dos solos em 
ambientes tropicais e subtropicais úmidos. Existe uma correlação muito 
forte entre o uso agrícola do solo e a depreciação de seus atributos. A 
utilização do solo reduz sua fertilidade, aumenta a sua compactação e 
reduz sua capacidade de in�ltração, propor-cionando condições 
favoráveis a instalação de processos erosivos.
  Estima-se que o prejuízo relativo às perdas de nutrientes carreados 
pela erosão seja da ordem de R$ 7,9 bilhões por ano. Se acrescentarmos o 
efeito da erosão na depreciação da terra e outros custos, tais como: 
conservação de estradas, tratamentos de água, redução da vida útil de 
reservatórios, registra-se um total de R$13,3 bilhões de prejuízo por ano, 
segundo estimativa do GEO Brasil (2002). Na elaboração do Plano 
Nacional de Combate à Deserti�cação, cujo foco principal foi a região do 
Nordeste Brasileiro, o Ministério do Meio Ambiente - MMA estimou em 1,5 
milhões de km2 ou 154,9 milhões de hectares, a área que já apresenta hoje 
algum processo de degradação.
 Esses impactos econômicos somente surgem quando as taxas de 
erosão ultrapassam os valores toleráveis, ou seja, quando essa taxa é 
maior do que a taxa de formação natural do solo (pedogênese). Na 
maioria dos solos, esta taxa, denominada de tolerância, está entre 9 a 12 
toneladas por hectare por ano. Porém, segundo o Instituto Agronômico 
de Campinas (IAC), as áreas cultivadas no País perdem, em média, 25 
toneladas de solo por hectare por ano.

O PROBLEMA AMBIENTAL DA
EROSÃO HÍDRICA



INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO SOLO:
A SOLUÇÃO

 As altas taxas de erosão no Brasil devem-se, principalmente, ao 
desmatamento de encostas e margens de rios, queimadas, uso 
inadequado de maquinários e implementos agrícolas e à falta de 
utilização de práticas conservacionistas na agricultura.
 Além de se constituir  no maior desa�o em relação à 
sustentabilidade da agricultura, a perda de solo também afeta 
sobremaneira a qualidade e o volume das águas, devido à sedimentação e 
ao assoreamento. Quando o processo erosivo assume valores acima da 
taxa de tolerância, os cursos d'água não conseguem mais transportar 
esses sedimentos que, com o passar dos anos, acabam por se depositar 
em seus leitos. Em casos extremos, esse processo pode culminar no 
desaparecimento total de pequenos cursos d'água e nascentes.
 Os impactos da erosão sem controle vão além da área ambiental. 
Incluem prejuízos e riscos à matriz energética 7 do Brasil, devido ao 
assoreamento dos reservatórios das grandes usinas hidrelétricas; 
impactos sociais decorrentes do êxodo rural, impactos econômicos 
devido ao alto custo do tratamento da água distribuída e impactos à 
saúde da população em decorrência das doenças de veiculação hídrica.
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PROTEÇÃO DE NASCENTES
 Em diversas propriedades rurais, as nascentes vêm diminuindo 
suas vazões ou, em muitos casos, até secando. Os córregos, rios e demais 
corpos d'água também sofrem os mesmos problemas, pois dependem 
das nascentes para sua manutenção e sobrevivência.

 “A água da chuva, ao tocar o solo, in�ltra e abastece o lençol 
freático, alimentando nascentes e rios com água limpa”.
 O processo descrito acima constitui-se numa das principais etapas 
do ciclo hidrológico, na qual a maior parte da água precipitada in�ltra e 
uma parte menor escoa super�cialmente. Porém, muitas vezes não é o 
que acontece. Com a retirada da vegetação nativa, os solos perdem muito 
da sua capacidade de in�ltração. E a terra, agora desprotegida, não 
oferece mais obstáculos à força da enxurrada, que desce em direção aos 
rios com grande poder de destruição. Da mesma forma, as matas ciliares, 
geralmente degradadas, não são su�cientes para amortecer o grande 
escoamento e impedir que boa parte dos sedimentos chegue aos corpos 
d'água.
 É durante o processo de escoamento que ocorre o transporte dos 
sedimentos, em parte produzidos pelo próprio impacto da água sobre o 
solo desnudo, ocasionando a perda de solo, a formação de sulcos e 
voçorocas, e o consequente assoreamento dos cursos d'água. No longo 
prazo, os rios tendem a �car mais rasos, mais sujos (maior turbidez) e com 
menos água na época de estiagem.
 Portanto, a existência de vegetação nativa conservada, ou sua 
substituição por culturas que proporcionem uma cobertura do solo 
semelhante àquela por ela disponibilizada, aliada a um manejo 
conservacionista adequado, é que propicia à água da chuva um maior 
tempo de oportunidade para in�ltração. Com isso consegue-se in�ltrar 
uma maior parcela da água de chuva, fortalecendo os aquíferos 
subterrâneos, os quais são responsáveis pelo aumento das vazões dos 
corpos d'água e sua permanência, principalmente nos meses de 
estiagem, quando mais se precisa dessa água. Da mesma forma, essa 
maior in�ltração reduz a ocorrência e magnitude das cheias durante os 
meses de chuva, regulando assim o regime hídrico dos rios.



PROTEGER E RECOMPOR AS NASCENTES
É GARANTIR A OFERTA DE ÁGUA
 Além de compreender a importância vital das nascentes, é 
fundamental reconhecer a sua fragilidade diante das agressões às quais 
estão sujeitas, principalmente em decorrência das atividades humanas. 
As queimadas, o desmatamento, a erosão do solo e o pisoteio de animais 
são alguns exemplos dessas agressões.

AS NASCENTES

Captação de água nas bacias hidrográ�cas

 Neste sentido, as nascentes precisam ser adotadas, protegidas e, 
se for o caso, reabilitadas e recompostas.

 Nascentes não são apenas os conhecidos olhos-d'água ou 
minas existentes nas áreas rurais e as áreas que as contornam, mas 
sim todo um sistema constituído pela vegetação, pelo solo, pelo 
relevo e pelos demais componentes das áreas de recarga a 
montante. As águas das chuvas, que se in�ltram na terra e abastecem 



o lençol d'água subterrâneo, são responsáveis pelo surgimento das 
nascentes. Portanto, é preciso ter uma boa cobertura vegetal nas 
partes mais altas do terreno, para que a água da chuva não escorra na 
forma de enxurrada, mas se in�ltre, emergindo nas minas ou olhos-
d'água, nas partes mais baixas do terreno.

O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO PERTINENTE

 A partir da Constituição Federal de 1988, �cou estabelecido 
que todos corpos d'água são de domínio público. Isso signi�ca que 
nenhum proprietário de terra, rural ou urbana é dono da água que 
brota em seus terrenos na forma de nascente, olho-d'água ou 
surgência, pois a água é um bem coletivo, portanto de toda a 
sociedade. A Lei Estadual 13.123, de 16/07/1999, que dispõe 
sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, tem objetivo de 
assegurar que a água, recurso natural essencial à vida, ao 
desenvolvimento econômico e ao bem estar social, possa ser 
controlada e utilizada, em quantidade e em padrões de qualidade 
satisfatórios, por seus usuários atuais e pelas gerações futuras, em 
todo o território de Goiás. Portanto a utilização da água oriunda de 
nascentes, assim como dos demais corpos d'água, depende de 
autorização – Cadastro de Uso Insigni�cante de Água (para 
captações menores que 1,0 litro/segundo) ou Outorga de Direito de 
Uso da Água (para volumes superiores a esses) – dos órgãos 
competentes (no caso do Estado de Goiás, a Superintendência de 
Recursos Hídricos da SECIMA). Para proteção e recomposição de 
nascentes são recomendadas medidas simples, de baixo custo e 
práticas.
 A primeira e principal medida consiste em cercar a área no 
entorno da nascente ou olho d'água. Caso exista vegetação nativa 
na APP da nascente, a cerca deverá contornar toda a área coberta por 
vegetação nativa, num raio mínimo de 50 metros do olho-d'água.
 Se a APP no entorno da nascente possui ocupação 
consolidada (anterior a 22/07/2008), a cerca deverá contornar a área 
compreendida no raio mínimo de 15 metros do olho-d'água.



 A recomposição da APP com ocupação consolidada 
poderá ser feita, isolada ou conjuntamente, pelos seguintes 
métodos:
 • Condução da Regeneração Natural das Espécies Nativas 
(neste caso, a própria natureza promoverá a regeneração natural do 
local, fazendo ressurgir plantas nativas, típicas deste ambiente, que 
contribuirão para a sua preservação).
 •  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 �scais).
 • Implantação de sistemas agro�orestais que mantenham a 
�nalidade ambiental da área, em até 50% da área total a ser 
recomposta (conforme regulamento).
 
 Quando houver necessidade de plantio de mudas, antes 
da escolha das espécies a serem plantadas, deve-se veri�car na 
área do entorno das nascentes as seguintes situações:
 a) 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.
 b) Existência e limites de áreas úmidas, que são as áreas 
localizadas entre as áreas encharcadas e as áreas mais secas e bem 
drenadas.
 c) Limites das áreas bem drenadas, que são as áreas bem 
drenadas ou mais secas.

 Diante dessas situações é recomendável utilizar espécies 
de plantas que sejam mais adaptadas as condições do solo e 
ambiente.
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