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 1. INTRODUÇÃO

Os programas com objetivo de recuperação de áreas degradadas no

Cerrado  constituem  hoje  uma  estratégia  fundamental  para  conservação  dos

ecossistemas e da biodiversidade do bioma. Aliados à implementação de unidades

de  conservação  e  a  políticas  sustentáveis  de  exploração  agropecuária,  estes

programas  merecem  destaque  no  desenvolvimento  de  políticas  ambientais  para

recuperação e manutenção da qualidade de vida, tanto das populações humanas

quanto das populações dos demais seres vivos que compõem o meio ambiente.

Esse programa é conduzido há cerca de 20 anos e tem seu foco na

recuperação  de  nascentes,  lagos  naturais/artificiais  e  matas  ciliares  degradadas.

Estas áreas são consideradas de preservação permanente pelo Código Florestal

Brasileiro (Lei Federal nº 12.651/2012, art. 4º) e pela Lei Florestal Estadual goiana

(Lei Estadual nº 18.104/13). 

As  nascentes  e  matas  ciliares  exercem  inúmeras  funções  de

importância  na  natureza,  que  vão  desde  a  retenção  de  água  no  sistema  de

armazenagem subterrânea,  passando  pelo  controle  de  processos  erosivos  e  de

assoreamento  de  corpos  hídricos,  dificultam  o  envenenamento  das  águas  por

agrotóxicos, pelo abastecimento hídrico de populações animais, vegetais e humanas

com seus sistemas de produção, até alcançarem o status de corredores ecológicos,

os quais propiciam a fluidez dos fluxos genéticos entre os seres vivos, é o habitat e

fonte  de  alimentos  para  a  fauna  aquática  e  avifauna,  aumentando  os  inimigos

naturais  das  pragas  das  lavouras  agrícolas.  Fornece  abrigo  aos  agentes

polinizadores e é de fundamental importância para o nível de quantidade e qualidade

da  água,  e  com  isso  contribuem  para  a  manutenção  da  biodiversidade  e  a

perpetuação das espécies ou, em outras palavras, da vida.

Por compreender a importância dessas áreas naturais e a possibilidade

de  recuperá-las  com  medidas  razoavelmente  simples de  manejo  é  que  este

programa  se  apresenta,  considerando  que,  para  o  sucesso  desta  estratégia  de

recuperação  e  conservação,  é  fundamental  que  se  respeitem  as  características

ecológicas e de diversidade biológica, observadas nesses ecossistemas.
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Passam, assim, a ser indicados os dois principais procedimentos para

recuperação de nascentes e matas ciliares degradadas – a saber, por:

a) regeneração natural (espontânea); e

b) regeneração induzida (plantada)

A regeneração natural, basicamente, se dá pelo simples isolamento da

área  degradada  a  ser  recuperada,  após  diagnosticada  a  possibilidade  de

regeneração  da  vegetação  no  local  sem  o  auxílio  de  plantios  de  mudas  ou

sementes.  Essa  possibilidade  existe  quando,  na  área  a  ser  recuperada,  há  um

banco de sementes (sementes viáveis  presentes  na camada superficial  do  solo)

adequado.

Já  a  regeneração  induzida  dá-se  pela  combinação  do  isolamento

temporário, ou permanente, dependendo do caso, da área a ser recuperada com o

reflorestamento.

Estes  métodos  serão  expostos  pormenorizadamente  no  capítulo

destinado  à  Metodologia:  seus  pressupostos  científicos,  técnicos  e  empíricos,

procedimentos e casos de aplicação.

 2. OBJETIVOS GENÉRICOS E ESPECÍFICOS

 Integração (compromisso)  da  Polícia  Civil com o Produtor  Rural em

torno  da  questão  ambiental  (ações  conjuntas),  principalmente  da  preservação  e

recuperação das nascentes, lagos e matas ciliares no estado de Goiás, adotando

práticas de recuperação de vegetação de nascentes e matas ciliares combinadas

com mecanismos de educação ambiental. Busca também a integração de diversos

órgãos  como:  Saneamento  de  Goiás  S/A  (SANEAGO),  Secretaria  de  Meio

Ambiente,  Recursos  Hídricos,  Infraestrutura,  Cidades  e  Assuntos  Metropolitanos,

Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Batalhão Ambiental,  Ministério Público,

Poder Judiciário, Imprensa e a sociedade.
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Figura  1.  Nascente  do  Córrego  Saleiro  –  Município  de
Inhumas

Os objetivos específicos deste programa são:

a) isolar,  através  de  cercamento,  todas  as  nascentes

degradadas ou não existentes no Estado de Goiás;

b) proteger a vegetação arbórea das nascentes e das margens

dos cursos d’água (matas ciliares)  –  basta a demarcação,

realizando o plantio de mudas de espécies nativas, quando

necessário; 

c) Implantar  a  conscientização  no  sentido  de  construir

bebedouros  para  o  gado  fora  das  Áreas  de  Preservação

Permanente (APP).
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Figura 2. Cercar a área

Figura  3. Marco – Mata Ciliar do Rio Araguaia, município de
Mineiros

 3. JUSTIFICATIVA

A vegetação tem como função básica a proteção do solo, modificação

e manutenção do microclima,  habitat para a fauna, beleza cênica e regulação dos

regimes hídricos – e, neste caso em especial, a vegetação de nascentes e matas

ciliares. No entanto, o histórico de ocupação do território brasileiro carrega consigo a

cultura da destruição desses ecossistemas, em que a vegetação nativa é retirada

para dar lugar a pastagens introduzidas ou áreas monocultoras – troca de proteção

natural perene por coberturas sazonais do solo, acarretando ainda troca de uma

imensa  biodiversidade  vegetal  e  faunística  por  uma  ou  duas  espécies  vegetais
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exóticas cultivadas. Os programas brasileiros de incentivo à expansão agrícola das

décadas  de  70  e  80  podem ser  considerados  de  grande  responsabilidade  pela

destruição dos ecossistemas ripários e formação de uma visão cultural distorcida

dessas áreas.

A  Lei  de  Crimes  Ambientais  (Lei  Federal  nº  9.605/98),  amparada

também no Código Florestal  Brasileiro,  contém previsões legais para condutas e

atividades lesivas ao meio ambiente. Pode-se citar como exemplo o artigo 48 da lei,

em que a pena é de seis  meses a um ano de detenção para quem impedir  ou

dificultar a regeneração natural de floresta e demais formas de vegetação. Uma das

propostas deste programa é que, durante sua vigência, seja sugerido aos órgãos

ambientais competentes que celebrem Termo de Compromisso com os proprietários

rurais que tenham degradado ou suprimido suas áreas de preservação permanente

(nascentes, cursos d’água, encostas acima de 45 º de declividade), a fim de que

abandonem o cultivo nessas áreas e promovam, com o método mais adequado a

cada uma, sua recuperação.

Os parâmetros métricos de área para recuperação de cada APP (Área

de Preservação Permanente) deverão seguir os estabelecidos em lei, quais sejam,

tomando-se  aqueles  mais  restritivos  dentre  o  Código  Florestal,  a  Lei  Florestal

Estadual e Leis Municipais pertinentes.

A APP – Área de Preservação Permanente – significa que a área precisa ser

protegida de forma permanente,  ou seja, não pode ser descontínua, episódica,

temporária  ou  com  interrupções  e  essa  proteção  precisa  ser  iniciativa  do

proprietário, da sociedade, dos integrantes dos órgãos públicos para, em especial,

proteger e recuperar APP´s. A APP, dentre tantas finalidades, visa proteger o solo,

evitando a erosão, conservando sua fertilidade, preservando os recursos hídricos, a

ÁGUA. A supressão da cobertura vegetal em APP obriga o proprietário da área, o

possuidor ou ocupante a qualquer título a recompor a vegetação, e essa obrigação

tem  natureza  real,  transmite-se  a  sucessores  em  caso  de  transferência  de

propriedade/posse  (Artigo  170,  inciso  VI  e  Artigo  186,  incisos  II  e  IV,  todos  da

CF/88).

Vale observar que o Código Florestal de 1934 previa as chamadas florestas

protetoras,  a  proteção  destas  não  era  apenas  por  interesse  público,  mas  por

interesse  direto  e  imediato  do  próprio  dono,  assim o  estado  auxiliava  o  próprio

particular a bem administrar os seus bens, alertando-o contra possíveis danos.
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Ao longo do tempo exige-se a manutenção das APP´s, inclusive para cumprir

a  função  social  da  propriedade,  o  proprietário  não  pode  usá-la  conforme a  sua

vontade. Vale observar ainda, conforme artigo 4º do Código Florestal,  não cabe

indenização ao proprietário rural  que deva ter em seu imóvel uma APP, é uma

limitação administrativa sendo uma imposição geral, gratuita, unilateral e de ordem

pública  condicionadora  do  exercício  de  direitos  ou  de  atividades  particulares  às

exigências do bem-estar social.

O  Código Florestal  –  Lei  Federal  nº  12.651/2012,  com suas atualizações,

define como APP as seguintes áreas:

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em
zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I  -  as  faixas  marginais  de  qualquer  curso  d'água  natural
perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha
do leito regular, em largura mínima de: (Inciso com redação dada pela
Lei nº 12.727, de 17/10/2012)

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10
(dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'água que tenham
de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d'água que tenham de
50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d'água que tenham
de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e)  500  (quinhentos)  metros,  para  os  cursos  d'água  que
tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em
faixa com largura mínima de:

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo
d'água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal
será de 50 (cinquenta) metros;

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;

III - as áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais,
decorrentes de barramento ou represamento de cursos d'água naturais,
na faixa definida na licença ambiental do empreendimento; (Inciso com
redação dada pela Lei nº 12.727, de 17/10/2012)  

8
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água

perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de
50  (cinquenta)  metros;  (Inciso  com  redação  dada  pela  Medida
Provisória  nº  571,  de  25/5/2012, convertida  na  Lei  nº  12.727,  de
17/10/2012)
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V - as encostas ou partes destas com declividade superior a
45°, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive;

VI  -  as  restingas,  como  fixadoras  de  dunas  ou
estabilizadoras de mangues;

VII - os manguezais, em toda a sua extensão;

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de
ruptura  do  relevo,  em faixa  nunca  inferior  a  100  (cem)  metros  em
projeções horizontais;

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com
altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°,
as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3
(dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base,
sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou
espelho  d'água  adjacente  ou,  nos  relevos  ondulados,  pela  cota  do
ponto de sela mais próximo da elevação;

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos)
metros, qualquer que seja a vegetação;

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal,
com  largura  mínima  de  50  (cinquenta)  metros,  a  partir  do  espaço
permanentemente  brejoso  e  encharcado.  (Inciso  com redação  dada
pela  Medida  Provisória  nº  571,  de  25/5/2012, convertida  na  Lei  nº
12.727, de 17/10/2012)

§ 1º Não será exigida Área de Preservação Permanente no
entorno  de  reservatórios  artificiais  de  água  que  não  decorram  de
barramento  ou  represamento  de  cursos  d'água  naturais.  (Parágrafo
com redação dada pela Lei nº 12.727, de 17/10/2012)

§ 2º (Revogado na Lei nº 12.727, de 17/10/2012)
§ 3º (VETADO).
§ 4º Nas acumulações naturais  ou  artificiais  de  água com

superfície inferior a 1 (um) hectare, fica dispensada a reserva da faixa
de  proteção  prevista  nos  incisos  II  e  III  do  caput,  vedada  nova
supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão
ambiental  competente  do  Sistema  Nacional  do  Meio  Ambiente  -
Sisnama.  (Parágrafo  com  redação  dada  pela  Lei  nº  12.727,  de
17/10/2012)

§ 5º É admitido, para a pequena propriedade ou posse rural
familiar, de que trata o inciso V do art. 3º desta Lei, o plantio de culturas
temporárias e sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de terra que
fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos, desde que não
implique  supressão  de  novas  áreas  de  vegetação  nativa,  seja
conservada a qualidade da água e do solo e seja protegida a fauna
silvestre.

§ 6º Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais,
é admitida, nas áreas de que tratam os incisos I e II do  caput deste
artigo, a prática da aquicultura e a infraestrutura física diretamente a
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ela associada, desde que:
I - sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e

água e de recursos hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, de
acordo com norma dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente;

II - esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou
planos de gestão de recursos hídricos;

III  -  seja  realizado  o  licenciamento  pelo  órgão  ambiental
competente;

IV - o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural -
CAR.

V -  não  implique  novas  supressões  de  vegetação  nativa.
(Inciso  acrescido    pela  Medida  Provisória  nº  571,  de  25/5/2012,  
convertida na Lei nº 12.727, de   17/10/2012)  

§ 7º (VETADO).
§ 8º (VETADO).
§ 9º (VETADO na Lei nº 12.727, de 17/10/2012)
§ 10. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 571, de

25/5/2012 e não mantido pela Lei nº 12.727, de 17/10/2012, na qual foi
convertida a referida Medida Provisória).

 4. HISTÓRICO

O Programa Nascentes teve início no ano de 1999, tendo sua primeira

etapa encerrada no ano de 2003. Seguido da  segunda etapa em 2006, a terceira

etapa em 2012 e a quarta etapa para 2015, promovendo a recuperação de centenas

nascentes, em diversos municípios do Estado de Goiás. 

O programa consiste em medidas razoavelmente simples de manejo e

em  ações  preventivas  construindo,  em  conjunto  com  o  proprietário  rural  e  a

sociedade,  uma  solução  técnica  (qualquer  procedimento  deve  ser  precedido  de

levantamento  técnico  da  área)  para  o  problema,  corrigindo  erros  e,  assim,

estabelecendo uma proteção ao cerrado e aos nossos recursos hídricos.

Há  cerca  de  20  (vinte)  anos  executando  o  programa  estamos

conquistando  a  consciência  ecológica  do  produtor  rural  e  obtendo  resultados

positivos, que estão sendo compartilhados com o povo goiano.

 5. METODOLOGIA 

A recuperação de áreas degradadas por regeneração natural parte do

princípio de se aproveitar a capacidade que a própria natureza tem de recuperar

áreas desmatadas total ou parcialmente por meio da dinâmica sucessional.

A natureza dotou o cerrado de mecanismos naturais que garantem a

multiplicação e a propagação das espécies,  tanto do reino vegetal  como animal.
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Existe  uma estreita  interdependência  entre  a  fauna e a flora.  O ciclo  vegetativo

ocorre sob influências climáticas naturais. Na seca ocorre a menor taxa de umidade

relativa do ar e as maiores intensidades de ventos, com isso as espécies vegetais

que possuem sementes aladas estão abrindo seus frutos e o vento torna-se o maior

dispersor  dessas  espécies  (anemocoria)  Ao  término  dessa  fase  das  sementes

aladas, inicia as chuvas e a maturação dos frutos, que vão servir de alimento a uma

fauna  diversificada,  aí,  os  animais  são  os  responsáveis  pela  dispersão  das

sementes, através das fezes (zoocoria).

Para proteger as nascentes que possuem ou não vegetação arbórea

realiza-se o isolamento da área, já as matas ciliares dos cursos d’águas e lagoas é

necessário apenas realizar a demarcação. Ainda, com relação ao bebedouro para o

gado,  recomenda-se  fazer  um  corredor  (local  único)  para  dessedentação  dos

animais  nos  cursos  d’água,  sempre  tendo  cautela  para  prevenir  contra  erosões

causadas pelos trilheiros dos mesmos, mas salienta-se que o ideal são bebedouros

fora da área de APP. Vale ressaltar a importância da proteção das áreas no entorno

de  reservatórios d'água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de

cursos  d'água  naturais  (também  considerados  como  APP),  utilizados  para

abastecimento  público,  visto  que  o  interesse  coletivo  sempre  deverá  sobrepor  o

particular. 

Para áreas cuja degradação não permita a recuperação em função de

variados fatores, é possível aplicar técnicas de regeneração induzida, que consistem

basicamente na preparação do terreno e replantio de mudas para repovoamento

vegetal  da  área.  Esta  técnica  também  pode  ser  aplicada  em  conjunto  com  a

primeira, caso coopere para o aceleramento da recuperação da área.

Além do aspecto prático da recuperação da vegetação, tem-se neste

programa o aspecto da integração entre proprietários rurais, poder público, privado e

comunidade. A metodologia para promover essa integração baseia-se em nomear

um  “padrinho” para  cada  nascente  ou  área  a  ser  protegida,  e  envolver  o

proprietário rural para que ele se comprometa a cercar e a fazer as manutenções

necessárias na área em recuperação. O poder público (Prefeituras e Estado) ou a

iniciativa  privada  poderão  fazer  a  doação  das  mudas,  quando  necessário.  A

comunidade  local  e  o  “padrinho”  da  nascente  (que  pode  ser  pessoa  física  ou

jurídica)  serão  como  “fiscais”  da  referida  nascente,  acompanhando  a  sua

recuperação.
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 6. PROGRAMA PRÁTICO DE RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL

 6.1. Para o plantio

 Após a construção da cerca num perímetro de 50 (cinquenta) metros,

conforme o previsto no Art. 5º (IV) da lei n° 12.596 de 14 de março de 1995, que

institui a política florestal no estado de Goiás, no local onde ocorre o afloramento de

água - nascente, tomando o local mais a montante durante a estação chuvosa como

referência, deverá ser executada a revegetação no entorno da mesma, obedecendo

as seguintes recomendações práticas/técnicas:

a) as mudas, de espécies nativas da região, deverão ser provenientes

de viveiros, possuindo pelo menos trinta centímetros de altura e isentas de qualquer

problema fitossanitário; 

Figura 4. Para Plantio - Viveiro

b) o espaçamento de plantio deverá ser de 5,00 m x 5,00 m, com covas

de aproximadamente 40 cm x 40 cm x 60 cm, devendo se possível, utilizar 5 (cinco)

litros de adubo orgânico curtido por cova; 
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Figura 5. Para Plantio - Espaçamento

c) para  cada  muda  de  pioneira,  deve  ser  plantada  uma  muda  de

espécie clímax; 

Figura 6.  Para Plantio – Recomendações Práticas

d) a  distribuição  de  mudas  deve  ser  feita  de  forma  a  se  evitar  o

excesso de movimentações do torrão e abalo do seu sistema radicular;

e) cortando e retirando primeiramente o fundo da embalagem da muda,

cortar também a lateral de forma vertical, levando-a até a cova e cobrindo-a com

terra e, somente após, proceder a retirada do plástico; 

f) Recolhimento das embalagens do interior da área, dando destinação

adequada.
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 6.2. Espécies indicadas para a revegetação

As espécies indicadas para a revegetação, tolerantes ao alagamento

(solos hidromórficos) e para terra firme são relacionadas abaixo, estando separadas

entre espécies indicadas para nascentes, para matas ciliares e cerrado; as que mais

facilmente  tendem a  se  propagar  e  árvores  que  podem ser  introduzidas  com o

plantio direto das sementes na área a ser recuperada, sem o uso de mudas.

Tabela 1. Espécies indicadas para revegetação

Nome popular Nome científico Posição fitossociológica
01. Almécega (Protium  heptaphyllum)  (Aubl.)

March.
Clímax 

02. Araticum-do-brejo (Annona paludosa) Clímax
03. Buriti (Mauritia flexuosa) L. Clímax 
04. Caixeta-beira-córrego (Vochysia cassinoides)  Clímax
05. Cajazeiro (Spodia lutea) Clímax
06. Candiuba (Trema micrantha) Blume Pioneira
07. Capim-redondo (Thosya petrosa) Clímax
08. Cedro-do-brejo (Cedrela odorata) Ruiz & Pav. Clímax
09. Cipó-bengala (Desmoncus polyacanthos) Clímax
10. Copaíba (Copaifera langsdorffii) Desf. Clímax
11. Gameleira (Ficus guaranitica) Schodat Clímax 
12. Goiabeira-do-mato (Psidium sp.) L. Pioneira
13. Guapeva (Pautéria sp.) Clímax
14. Imbaúba (Cecropia sp.) Pioneira
15. Ingazeiro (Inga sp.) Clímax 
16. Ipês (Tabebuia sp.) Clímax
17. Jerivá (Syagrus  romanzoffiana)  (Cham.)

Glass. 
Clímax 

18. Jangada (Apeiba tiborbou) Clímax
19. Jenipapeiro (Genipa americana) L. Clímax
20. Jequitibá (Cariniana sp.) Clímax
21. Juçara (Euterpe edulis) Mart. Clímax
22. Landi (Calophyllum brasiliensis) Camb. Clímax
23. Maria-pobre (Dilodendron bipinatum) Pioneira
24. Maria-preta (Terminalia phacocarpa) Climax
25. Ouricana (Geonoma brevispatha) Climax
26. Pau-jaú (Triplaris brasiliana) Cham. Pioneiro
27. Peroba-d’água (Sessea brasiliensis) Pioneira
28. Pombo (Tapirira guianensis) Aubl. Clímax 
29. Pororoca (Rapanea sp.) Pioneira
30. Quaresmeira (Tibouchina granulosa) Pioneira
31. Sangra-d’água (Croton urucurana) Baill. Pioneira

Tabela 2. Espécies indicadas para a recuperação de matas ciliares

Nome popular Nome científico ou família
01. Açoita-cavalo (Luehea grandiflora)
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Nome popular Nome científico ou família
02. Angico (Piptadenia macrocarpa)
03. Angelim (Andira vermífuga)
04. Amendoim (Hymenolobium heringerianum)
05. Araticum-do-capão-seco (Duguetia sp.)
06. Aroeira (Astronio umurudelva)
07. Boca-boa (Combretaceae)  
08. Balsminho (Leguminoae)
09. Barriguda (Chorisia spesciosa)
10. Baru (Dipteryx alata)
11. Caixeta (Vochysia tucanorum)
12. Calabura (Muntingia calabura)
13. Camboatá (Matayba  guianensis)
14. Cambuí (Mirciaria tenela)
15. Camisa-fina (Albizia rasslerii)
16. Candiúba (Trema micramtha)
17. Canelinha (Nectandra myriantha)
18. Canela (Ocotea spixiana)
19. Canela (Nectandra cissiflora)
20. Canela-preta (Ocotea apixiana)
21. Canelas (Nectandra  eocotea)
22. Candeia (Piptocarpha macropoda)
23. Canjarana (Espondias venulosa)
24. Canjerana (Cabralea cangerana)
25. Canzileiro (Platipodium elegans)
26. Caviúna (Dalbergia microlobium)
27. Chapadinha (Acosmium subelegans)
28. Guatambú-da-folha-miúda (Aspidosperma parvifolium)
29. Copaíba (Copaifera langsdorfil)
30. Capitão (Terminalia argentelia)
31. Capitão-pardo (Licânia apetala)
32. Caraíba (Tabebuia caraiba)
33. Cascudo (Qualea dichotoma)
34. Chapadinha (Acosmium subelegans)
35. Chichá (Esterculia chicha)
36. Caixeta (Vochysia tucunorum)
37. Camboatá (Cupania vernalis)
38. Capitão-Pardo (Terminalia grabescens)
39. Carvoeiro (Sclerolobium aureum)
40. Didaleiro ou Pacari (Lafoensia pacari)
41. Faveiro (Dimorphandra moliis)
42. Figueira (Ficus sp.)
43. Gameleira-do-cerrado (Ficus sp.)
44. Gameleira (Ficus guarantica)
45. Gomeira (Vochysia thyrsoidea)
46. Gomeri (Eugenia sp.)
47. Guapeva (Pauteria sp.)
48. Guariroba (Syagrus oleracea)
49. Guaritá (Astronium macrocalyx)
50. Guatambú-da-folha-larga (Aspidosperma subincanum)
51. Imbaúba (Cecropia sp.)
52. Imbaúba-prata (Cecropia sp.)
53. Imbaúba-preta (Cecropia hololeuca)
54. Imburuçu (Bombax cyathophorum)
55. Imburuçu-da-folha-lisa (Pseudobombax breviflora)
56. Ingá (Inga sp.)
57. Ipê azul (Caroba) (Jacaranda brasilliana)
58. Ipê-branco (Taipoca) (Tabebuia rosa-alba)
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Nome popular Nome científico ou família
59. Ipê-verde (Cybistax antisyphilitica)
60. Ipê-rosa (Tabebebuia impetiginosa)
61. Ipê-amarelo (casca lisa) (Tabebuia vellosol)
62. Ipê-amarelo (Tabebuia crysotricha)
63. Jacaré (Qualea dichotona)
64. Jacarandá (Dalbergia microlobium)
65. Jenipapo (Genipa americana)
66. Jatobazeiro do cerrado (Hymenaea stigonocarpa)
67. Juá-mirim (Rapanea ovalifolia)
68. Juazeiro (Zizyphus joazeiro)
69. Lagarto (Sciadodendron excelsum)
70. Louro Pardo (Cordia trichotoma)
71. Mama-de-porca (Zanthoxyllum riedelianum)
72. Mama-cadela (Brosimum gaudchaudii)
73. Manciocão (Didymoparax macrocarpo)
74. Mandiocão (Didymoparax macrocarpa)
75. Mangabeira (Rancornia speciosa)
76. Maria-pobre (Dilodendron bipinatum)
77. Marmelada (Thieleodoxa lanciolata)
78. marmelada-do-cerrado (Thieleodoxa lanciolata)
79. Melinho (Mabea fistulifera)
80. Monjolo (Piptadenea gonoacantha)
81. Moreira (Chlorophora tinctoria )
82. Muçambé (Terminalia fagifolia)
83. Muliana (Vochysia sp.)
84. Molungú (Eritrina mulungu)
85. Monjolo (Piptadenea gonoacantha)
86. Murici (Byrsonina verbascifolia)
87. Mutambo (Guazuma ulmifolia)
88. Paineira (Erioteca gracilipes)
89. Pau d’água (Dendropanax cuneatum)
90. Pau-Santo (Kielmeyera variabilis)
91. Pau-terra-da-folha-larga (Qualea grandiflora)
92. Pau-terra-da-folha-miúda (Qualea parviflora)
93. Pau-terra-amarelo (Qualea multiflora)
94. Pau-de-pomba (Tapirira guianensis)
95. Pau-vidro (Plenkia populnea)
96. Pequizeiro (Cariocar brasiliensis)
97. Pimenta de Macaco (Xylopia aromatica)
98. Pitanga (Eugenia uniflora)
99. Pitomba (Talisia pedicellaris)
100. Pombo (Tapirira guianensis)
101. Pororoca (Rapanea ferrugínea)
102. Puçá (Muouriri Pusa)
103. Quaresmeira (Tibouchina sp.)
104. Quina (Pseudo quina)
105. Sangra d’água (Croton urucarana)
106. Sôbro (Emmotum nitens)
107. Sassafraz (Ocotea odorifera)
108. Sucupira-branca (Pterodon pubscens)
109. Sucupira-preta (Bowdichia virgiloides)
110. Sucupira-rôxa (Pterodon polygalaeflorus)
111. Tamboril (Anterolobium contortisiliquum)
112. Tarumã (Vítex orinocesnsis)
113. Tinguaciba (Zantoxillum tinguaciba)
114. Tinguí (Magonia pubescens)
115. Vinhático (Plathymenia reticulata)
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Tabela 3. Plantas que mais facilmente tendem a se propagar nas áreas revegetadas

Nome popular Características
01. Açoita-cavalo árvore de 10 metros, semente alada, - propaga em terra boa
02. Angico árvore de 10 metros, semente muito fina, bom poste de arame

– terra boa
03. Aroeira árvore de 15 metros, boa propagadora
04. Balsminho árvore de 6 metros de altura, semente alada, excelente poste

de arame–Bauru
05. Barriguda árvore  de  porte  avantajado,  boa  propagadora,  semente

pequena – terra boa
06. Caixeta com  8  metros,  semente  alada,  bela  florada,  nota  10  para

abelhas – terra média
07. Caixeta Amarela 8 metros, semente alada, bela florada, 10 p/mel, t/úmida
08. Caixeta beira córrego 6m, semente alada, bela florada, 10 p/mel, t/úmida
09. Calabura 7m, cresce rápido e grande produtora de frutos para peixe e

pássaros, todo tipo de terra
10. Cambuí árvore de 5m, semente pequena, propaga bem – areia Bauru
11. Candiúba árvore de 4 m, cresce rápido, boa de flor e frutos, todo tipo de

terra
12. Canelinha árvore de 8 metros, semente pequena, Bauru
13. Chapadinha 7m, semente pequena, nota abelha – terra boa
14. Caraiba 6m, semente alada, bela florada - todo tipo de terra
15. Camisa-fina com 10m, beleza de árvore, semente pequena, terra boa
16. Copaíba dá 10m, boa sombra, madeira para tabas - todo tipo de terra
17. Cascudo 15  m,  semente  alada,  madeira,  madeira  boa  para  poste

serrado, terra boa
18. Camboatá 6m, semente pequena, boa sombra, terra boa
19. Capitão 6m, semente alada – terra boa
20. Capitão pardo 5m  semente pequena, bonita árvore, todo tipo de terra
21. Carvoeiro 10m, semente média, boa propagadora, Bauru
22. Dunguetia-do-capão-seco 6m, semente pequena, areia, Bauru
23. Figueira 7m, sementes pequeninas, grande sombra, o propagador são

os pássaros, todo tipo de terra
24. Gameleira do cerrado 5m, s/p, g/s, p/p - todo tipo de terra
25. Goiaba 4 m, dominante sobre o capim, todo tipo de terra
26. Gomeri 7m, grande produtor de frutos peixe/pássaros – todo tipo de

terra
27. Guapeva 6m, semente grande, produz frutos – terra boa
28. Guanitá – Anacardiaceae, 10m, semente pequena, todo tipo de terra
29. Guatambú 8m, boa sombra, madeira de lei, terra boa
30. Guatambú da folha larga 6m, semente alada, terra média
31. Imbaúba 5m, semente pequeninas, todo tipo de terra
32. Imbauba prata 5m, s/p, todo tipo de terra
33. Imbauba preta 5m, s/p, todo tipo de terra
34. Imburuçu 6m, sementes pequenas, terra boa
35. Genipapo 8m, muito fruto, todo tipo de terra
36. Melinho 6m, nota 10 p/abelha, Bauru
37. Monjolo 15m, nota 10 p/abelha, terra boa
38. Moreira 15m, s/muito pequena, vai facilmente até no sal, terra boa
39. Muçambé 7m, semente pequena, terra arenosa
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Nome popular Características
40. Muliana 8m, semente alada, madeira de lei, todo tipo de terra
41. Molungu 8m, semente um feijão, florada vermelha bonita, todo tipo de

terra
42. Muricizinho 7m, s/p, f/n 8, todo tipo de terra
43. Mutambo 7m, cresce rápido, somente para terra boa
44. Pacari 6m, semente alado, dá poste de arame, todo tipo de terra
45. Pau d’água 5m, bom de sombra e frutos, terra boa
46. Pau santo 4m, sementes aladas, todo tipo de terra
47. Pau terra da folha larga 8m, semente alada, todo tipo de terra
48. Pau terra da folha miúda 8m, s/a, todo tipo de terra
49. Pau terra amarelo 6m, s/a, todo tipo de terra
50. Pau de pomba 6m, s/p, terra arenosa
51. Pau vidro 6m, s/p, terra boa
52. Pombo 7m, s/p, bela sombra, todo tipo de terra
53. Pororoca 8m, cresce rápido, s/pequeninos
54. Puça 8m, s/média, produz frutos comestiveis, t/e
55. Quaresmeira 5m, bela florada, semente quase microscopica, todas
56. Quina 8m, s/m, produz f/c, todo tipo de terra
57. Sangra d’água 5m, cresce rápido, terra úmida
58. Sassafraz 10m, s/p, bela florada, nota 8, chapadão
59. Sucupira branca 10m, s/p, retirar do involucro – Bauru
60. Sucupira preta 10m, s/p, bf, todo tipo de terra
61. Sucupira roxa 6m, s/p, retirar as sementes da parte dura, terra arenosa
62. Tinguaciba 5m, medicinal, terra boa
63. Vinhático 8 m, s/p, a melhor madeira do cerrado, todo tipo de terra

Tabela  4. Árvores que podem ser introduzidas com o plantio direto das sementes na área a ser
recuperada, sem o uso de mudas.

Nome popular Características
01. Boca boa 6m, fruto comestível, todo tipo de terra;
02. Barriguda 20m, bela florada, terra boa;
03. Baru 8m, fruto com farinha e castanha, bauru;
04. Canjarana 8m, muito fruto, terra boa;
05. Canjerana 20m, terra boa;
06. Chichá 10 m, cresce rápido, produz castanha, terra boa;
07. Guapevas 5 a 20 m, produz muito fruto, terra boa;
08. Guatambu 6m, terra boa;
09. Ipês 2 a 20 m, bela florada, todo tipo de terra;
10. Jatobá 20m, muito fruto, terra boa;
11. Pequizeiro 6m, todo tipo de solo;
12. Pitangas 3 a 5 m, muito fruto, todo tipo de terra;
13. Pitomba 8m, muito fruto, todo tipo de terra;
14. Puçá 6m, muito fruto, terra arenosa;
15. Sôbro 6m, muito fruto, terra arenosa;
16. Tamboril 15m, terra boa;
17. Tarumã 8m, muito fruto, margeante aos rios;
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 6.3. Manutenção da área revegetada

Alguns procedimentos são necessários para o sucesso do processo de

recuperação  das  áreas  contempladas  com  regeneração,  tanto  natural  como

induzida. São eles:

a) Deverão ser executados os necessários replantios no 1º mês após o

plantio, não havendo necessidade de nova adubação;

b)  Recomenda-se  a  execução  de  uma  limpeza,  preferencialmente

manual e anual, em forma de coroamento (1,00m), durante os dois primeiros anos,

eliminando assim qualquer concorrência com as mudas, deixando a palha do capim

sobre o coroamento para adubar e conservar a umidade;

Figura  7.  Local  escolhido  para  o  plantio  da
muda

Figura 8. Muda plantada
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Figura 9. Palha do capim sobre o coroamento
para adubar e conservar a umidade

c) Com o crescimento das mudas, haverá necessidade de se garantir

acompanhamento, devendo ser observadas e anotadas as seguintes variações:

c.1) Devem ser feitas adubações, sendo que a primeira por volta de 90

dias após o plantio;

c.2)  Os adubos não deverão ser expostos no solo ou mesmo manter

contato direto com as plantas;

c.3)  No  período  chuvoso,  preferencialmente  no  mês  de  fevereiro,

recomendamos adubação de cobertura com adubo orgânico ou 50 gramas de NPK

10:10:10 por cova;

c.4) Quando necessário será realizado novo coroamento em torno das

mudas para evitar a infestação por plantas invasoras.

c.5)  Como método de combate  ao capim,  concorrente e  inimigo do

reflorestamento, podem ser introduzidos por tempo determinado, em algumas áreas,

alguns espécimes de “GADO DE CUPIM”.  Durante a vigência da primeira etapa

deste Programa, fizemos experiências e pesquisas visando melhorar o Programa

inicial  e  como  método  de  combate  ao  capim,  introduzimos  em  algumas  áreas

“GADO DE CUPIM” e obtivemos bons resultados. Essa técnica deve ser utilizada em

quantidades de dias determinados e somente no período chuvoso. Após três anos a

área deverá ser isolada por completo, facilitando assim a formação do sub-bosque. 
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Figura 10. Gado de Cupim

Figura 11. Gabiru

Figura 12. Carneiros
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Figura 13. Casca da árvore comida por carneiros

 6.3.1. Combate às formigas

O  combate  a  formigas,  principal  praga  desta  atividade,  seguida  ao

cupim, exigirá controle intensivo durante 30 dias antes do plantio, estendendo-se

também por outro período idêntico após o mesmo.

Após este período o controle às formigas deve ser permanente, até o

segundo ano, abrangendo uma área de 200 metros de raio, no entorno das divisas

do plantio.
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 6.3.2. O controle de incêndio – os aceiros 

A  implantação  de  qualquer  programa  de  reflorestamento  sofre

influência  direta  das  condições  circunvizinhas,  principalmente  das  suas  divisas

secas já antropizadas. Em razão disso e com o objetivo de se prevenir dos riscos de

se perder todos os plantios executados no período das chuvas, com queimadas ou

incêndios  na  época  seca  do  ano,  há  necessidade  de  implantação  de  medidas

preventivas, que poderão abrandar problemas muitas vezes irremediáveis.

A execução de aceiros garantirá também caminhos que facilitarão o

acesso e a circulação na área, podendo ainda servir como trilhas ecológicas. Estes

aceiros deverão ter largura de 4,00 metros, sendo 1,00 m na parte externa da área e

3,00m na parte interna. Devem ser implantados mecanicamente, com acabamento

manual na parte externa e sob a cerca. Os aceiros internos podem ser implantados

e mantidos com a simples gradagem e incorporação do material vegetal existente,

porém, quando o local for usado para acesso, deverão ser executados com trator de

lâmina.

 6.3.3. Reservatórios e barragens – recomendações específicas

As áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais, decorrentes de

barramento  ou  represamento  de  cursos  d'água  naturais,  em  zonas  rurais  ou

urbanas, são considerados Área de Preservação Permanente (APP), para os efeitos

da Lei nº 12.727 de 17/10/2012 (Art°4). Devem ser tratados com estratégia máxima

de  segurança,  especialmente  àqueles  com  o  uso  da  água  para  abastecimento

público. 

Recomenda-se que realizado nessas áreas: 

a) Cercamento (isolamento) e recuperação da mata ciliar no entorno

do reservatório na faixa definida na licença ambiental do empreendimento;

No Reservatório João Leite foi realizado o cercamento  numa faixa de

200 (duzentos) metros de APP. A barragem de 472 (quatrocentos e setenta e dois)

metros  de  comprimento  na  crista  e  53,50  (cinquenta  e  três)  metros  de  altura
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máxima.  Tem 14  (quatorze)  quilômetros  de  comprimento,  largura  média  de  500

(quinhentos) metros, 1.040 (hum mil e quarenta) metros quadrados de área, níveis

d'água máximo normal de 749 (setecentos e quarenta e nove) metros, máximo rum

de  751,58  (setecentos  e  cinquenta  e  um)  metros  e  mínimo operacional  de  725

(setecentos e vinte e cinco) metros e volume de armazenamento total de 129,40

(cento e vinte e nove)  quilômetros cúbicos e útil  de 117,40 (cento e dezessete)

quilômetros cúbicos. A faixa de proteção foi solicitada e a resposta foi dada pela

Saneago a esta Especializada, respectivamente em 01/06/2009 e 21/10/2010.

Em que  pese a  existência  de  projeto  de  recomposição florística  do

entorno  do  reservatório  (muito  bem  elaborado  e  com  riqueza  de  informações

técnicas),  a  Delegacia  Estadual  do  Meio  Ambiente,  desde  o  enchimento  do

reservatório, após monitorar duas áreas a serem recuperadas, uma com plantio e

um  somente  com  regeneração  natural,  sugere  simplesmente  fazer  a  roçagem

manual da pastagem de espécies exóticas e agressivas, principalmente de capim

Brachiaria, sem a necessidade de plantio. Espera-se que em três anos as árvores

vençam o concorrente (capim). Constatou-se melhor desenvolvimento da estrutura

vegetacional  na  área não plantada,  onde está  ocorrendo a regeneração natural,

portanto,  caso venha a  fazer  plantio  poderá  dificultar  sua regeneração,  além de

refletir em desperdício de dinheiro público.

Descartamos a utilização de gado de cupim, bem como a aplicação de

herbicidas para o controle da Brachiaria, por tratar-se de mata ciliar de reservatório

de água para abastecimento público.

Abaixo  veja imagens  (Figuras  14 e  15)  da área  que  está  sendo

regenerada e outra que foi plantada:
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b) Prevenção de acidentes com cargas perigosas: Em reservatórios

que sofrem impactos da infraestrutura rodoviária deve-se adotar medidas para evitar

acidentes com cargas e/ou produtos perigosos;

Por meio do ofício nº. 681/2010, solicitamos informações a Saneago e

por meio do ofício nº. 3509/2010 a mesma informou a esta Delegacia das medidas

que estavam sendo adotadas no Reservatório João Leite para evitar acidentes com

cargas e/ou produtos perigosos, que envolvia sinalização, redutores de velocidade,

barreiras de contenção tipo “New Jersey” e bacias de contenção. Essas obras já

foram concluídas;

c) Proteção do talude da rodovia: a água em contato com o talude

pode causar o solapamento e posterior desmoronamento de toda a rodovia;

No que tange o Reservatório João Leite, a Polícia Civil  (DEMA), em

vistoria no reservatório, solicitou providências à Saneago a qual de imediato, baixou

as águas e realizou as obras de contenção dos taludes. A obra foi concluída e agora

é preciso constante manutenção. Vale observar que a ferrovia norte-sul também é

motivo de preocupação e solicitamos informações quanto a riscos de acidentes, a

Saneago informou já ter feito visitas ao canteiro da obra e que estava aguardando a

conclusão  para  verificar  quais  seriam  as  medidas  necessárias  a  serem

implementadas, em conformidade com o plano de gerenciamento de riscos.
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Figura 14. Área em recuperação, com plantio,
trecho  de  APP  do  Reservatório  João  Leite,
município de Terezopolis

Figura  15.  Área  em  regeneração  natural,
trecho  de  APP  do  Reservatório  João  Leite,
município de Terezopolis



d) Árvores afogadas: deve ser realizada a limpeza prévia da área de

inundação para retirada da camada superficial de matéria orgânica do solo antes do

enchimento da barragem de modo a garantir a qualidade da água armazenada. A

limpeza da bacia de inundação em barragens já operantes, quando necessária, será

permitida por meio de dragagem ou esvaziamento e retirada do material assoreado,

desde que estejam regularizadas.

Esta Delegacia, entendendo que as milhares de “árvores mortas” em

consequência  do  enchimento  do  Reservatório  João  Leite  poderia,  com  o

apodrecimento desta matéria orgânica afogada, causar proliferação de algas e até a

inviabilidade  do  uso  de  suas  águas,  podendo  dificultar  ainda  para  tratamento

convencional,  encaminhou  à  Saneago,  através  do  Ofício  nº.  669/2013-DEMA,

datado de 02 de setembro de 2013, a retirada da vegetação submersa. Em ofício de

23  de  setembro  de  2013,  a  Saneago  encaminhou  relatório  a  esta  Delegacia

informando que a presença de vegetação parcialmente submersa e em estado de

decomposição no interior do reservatório não tem interferido na qualidade da água e

nem representa uma ameaça para a impossibilidade de potabilidade da mesma na

nova estação de tratamento de água Ribeirão João Leite.

e) Revisão Periódica de Segurança de Barragem:

Já ocorreram diversos rompimentos de barragens em Goiás, todos os

casos remetidos ao poder judiciário. Neste Programa, a Polícia Civil preocupa-se em

fomentar a cultura de Segurança de Barragens e Gestão de Riscos. É necessária a

ampliação de controle pelo poder público, com fiscalização, orientação e correção

das  ações  de  segurança,  nunca  se  esquecendo  que  o  empreendedor  é  o

responsável  direto/legal  pela  segurança  de  barragem,  mas  cabe  aos  órgãos

ambientais a fiscalização das barragens e toda a população deve ser estimulada a

participar das ações preventivas e emergenciais.  Sendo assim, a segurança,  em

especial  do  reservatório  de  abastecimento  público  João  Leite,  visa  manter  sua

integridade estrutural/operacional, e está diretamente associada à manutenção da

integridade de propriedades particulares, do meio ambiente, saúde e de vidas. Ao

final,  não  busquemos  uma  lei  ideal,  mas  cumprir  a  legislação  vigente  (Lei

12.334/2010), que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens. Essa
36



Lei padroniza parâmetros de segurança de barragens a serem adotados visando

reduzir  a  possibilidade  de  acidentes  e  suas  consequências  e  permitir  seu

monitoramento pelo poder público, sendo o Plano de Segurança da Barragem e a

realização de inspeções de segurança periódicas instrumentos dessa Política.

Na detecção de situações perigosas,  interessa identificar  o tipo das

anomalias encontradas, seu impacto na segurança da barragem e as ações que

devem ser implementadas. É importante a identificação dos fatores que estão na

gênese das anomalias. Os tipos de anomalias mais frequentes nas barragens são:

➢ fissuras;

➢ surgências;

➢ instabilidade de taludes;

➢ depressões (recalques localizados e afundamentos);

➢ proteção deficiente dos taludes;

➢ erosão superficial;

➢ ocorrência de árvores e arbustos;

➢ tocas de animais.

Figura 16. Barragem do Rio João Leite
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Figura 18. Imagem do Google Earth da Barragem 

Figura 17. Barragem do Rio João Leite e edificações circunvizinhas



f) Mineração – Pedreira 

Esta  Delegacia  já  indiciou  diversos  empreendimentos  de  extração

mineral sem licenciamento. Trata-se de atividade que exige estudos aprofundados.

Na cidade de Goianápolis há uma Pedreira que produz um volume aproximado de

300.000 toneladas/mês de brita, areia artificial e rocha britada, localizada dentro da

APA João Leite, a 1240 metros do Parque Altamiro de Moura Pacheco e a 1900

metros do Reservatório de Abastecimento Público do Rio João Leite. A Saneago em

relatório de vistoria na Pedreira alega que o empreendimento estava assoreando o

córrego de Grama, tributário direto do Reservatório João Leite, comprometendo a

qualidade das águas. A distância da pedreira até a crista do Reservatório é de 12

km. Estamos tendo avisos naturais bem claros e catastróficos, portanto, não é visão

alarmista ou utopia de preservação, não é possível transpor os limites traçados pela

natureza.  Não  buscamos  o  proibir,  nem  visualizarmos  males  trágicos,  mas  a

imediata implementação do princípio da precaução, o qual visa a durabilidade da

vida neste planeta.  O rompimento  dessa barragem,  seria  possivelmente  a  maior

tragédia mundial.
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Figura 21.Proximidade entre a Pedreira e a crista da Barragem

g) Lixão – Teresópolis

Lixões são empreendimentos potencialmente poluidores,  que podem

gerar danos ambientais possivelmente irreversíveis que deve ser, tanto combatido

como evitado, conforme preconiza o princípio da precaução. O que faz com que

medidas de precaução não possam ser postergados como é o caso em tela. Há um

lixão a 200 metros da nascente do córrego Grama, tributário do rio João Leite, e a

1.600 metros do reservatório. É preciso solução técnica para esse impasse.
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Figura  20.  Proximidade  da  Pedreira  com  o
Reservatório João Leite

Figura 19. Pedreira, município de Goianápolis 



Figura 22. Lixão no município de Teresópolis 

Figura 23. Lixão próximo à nascente do córrego Grama, município de Teresópolis
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h) Incêndio

O Parque Estadual  Altamiro  de Moura Pacheco até  o ano de 2002

sofria  com  grandes  incêndios  florestais,  sendo  que  em  1998  ocorreu  o  maior

incêndio, atingindo 90% da área da Unidade de Conservação. Já em 2017, a maior

parte  da  área  do  PEAMP não  era  atingido  pelo  fogo  desde  1998  (Porção  Sul,

denominada Bloco Tamanduá), quando ocorreu mais um incêndio, tendo uma área

atingida de aproximadamente de 3.750 hectares. Vale ressaltar que a Polícia Civil

chegou a origem do fogo e sua autoria. Não há registros de fogo iniciado por causas

naturais no PEAMP. Até 2010 (ano da formação do reservatório),  a maioria dos

incêndios tinha origem na faixa de domínio da BR 060/153, após esta data, passou-

se  a  observar  origem  nas  margens  do  manancial  iniciado  por  invasores  que

acessavam a área com objetivo de praticar a pesca proibida. O fogo naquela região

deixa  muitas  cicatrizes,  como  danos  à  vegetação  florestal  e  à  fauna,  poluição

atmosférica, elevação de temperatura e outros, mas vale salientar o potencial dano,

especialmente, em toda a área de proteção do Reservatório João Leite. 

 6.3.4. Recomendações de ordem geral

Recomenda-se a  manutenção de corredores de dispersão da fauna

para áreas vizinhas mais conservadas, como as áreas de preservação permanente e

demais  áreas  protegidas,  que  apresentam  diversidade  de  habitat,  abrigo  contra

intempéries e condições para desenvolvimento de uma biota variada. Caso ainda

não  tenha  sido  efetuado,  o  proprietário  da  gleba  rural  onde  está  localizado  o

empreendimento  deverá  averbar  a  reserva  legal  em sua  matriz  como  forma  de

garantir o percentual previsto na legislação que, somados, interligados à área de

preservação permanente, se constituirão no mínimo necessário para manutenção da

biodiversidade.

Uma vez  que  a  conectividade  é  considerada  um elemento  vital  na

dinâmica  de  paisagem para  a  sobrevivência  de  populações  animais  e  vegetais,

porque promove o fluxo de espécies na paisagem, recomenda-se fornecer estruturas

que  possibilitem  a  movimentação  da  fauna  silvestre  entre  os  fragmentos
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remanescentes de  habitat. Do ponto de vista genético, a eficácia de estruturas de

mitigação,  como passagens de fauna (galerias,  passagens aéreas,  caixa seca e

viaduto de fauna), são eficientes em evitar atropelamentos, reconectar a paisagem e

promover o fluxo da fauna silvestre entre os fragmentos isolados ou cortados por

rodovias, por exemplo. Passagens de fauna têm sido instaladas em todo o mundo,

no  entanto,  no  Brasil  essas  práticas  são  ainda  incipientes  e  não  há  um  plano

nacional  para  mitigação  dos  impactos  da  expansão  da  infraestrutura  rodoviária.

Ainda que passagens de fauna já venham sendo implantadas em algumas rodovias,

o número dessas estruturas no país é irrisório. No caso de rodovias que cortem ou

margeiem Unidades de Conservação, como é o caso da rodovia GO341 (trecho no

município d Mineiros, estado de Goiás), que separa o Parque Nacional das Emas e

a RPPN Nascentes do Rio Araguaia (Figuras 16 a 18), sugere-se a implantação de

estruturas de passagem de fauna,  sendo o viaduto de fauna (Figura 19) o mais

adequado nesse cenário
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Figura  25.  Corredor  Ecológico  reflorestado,
conectando a nascente do rio Araguaia (RPPN
Nascentes do Araguaia)  ao Parque Nacional
das Emas (PARNA Emas). 

Figura  24.  Corredor  Ecológico  reflorestado,
conectando  a  nascente  do  rio  Araguaia
(RPPN  Nascentes  do  Araguaia)  ao  Parque
Nacional das Emas (PARNA Emas). 



Figura  26. Rodovia GO341 separando o Parque Nacional das Emas da RPPN Nascentes do
Araguaia. A seta indica local adequado para construção do Viaduto de Fauna.

Figura 27. Viaduto de Fauna construído na Malásia. Fonte: https://ciclovivo.com.br
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A  população  local  deve  ser  incentivada  a  fazer  uso  racional  das

espécies  nativas  da  flora  com  potencial  alimentício,  medicinal,  alimentar,

condimentar,  têxtil,  corticeiro,  tanífero, ornamental, artesanal e apícola,  visando o

manejo sustentável de tais espécies. 

 7. RESULTADOS ESPERADOS E JÁ ALCANÇADOS

Este  programa prevê a  obtenção de  resultados num prazo  de  pelo

menos quatro  anos,  ou  seja,  após quatro  anos de proteção a uma nascente,  e

havendo as manutenções corretas, o processo de recuperação estará consolidado.

Em quatro anos espera-se também que as pessoas envolvidas com o processo de

recuperação  das  nascentes  estejam  mais  conscientes  e  integradas  à  questão

ambiental. 

Após 20 anos de programa, alcançamos a recuperação das principais

nascentes do Rio Meia Ponte, Ribeirão Anicuns, Ribeirão João Leite, Rio Piancó,

Rio  Vermelho,  Rio  Claro,  Rio  Verdão,  Rio  Jataí,  Rio  Doce,  Rio  dos  Bois,  Rio

Abóbora, Rio Araguaia e outros, que continuam sendo monitoradas constantemente

por esta Delegacia.

Ainda, em 9 anos, com o apoio do empresário e agropecuarista Milton

Fries,  conseguimos  estabilizar  o  crescimento  da  Voçoroca  Chitolina,  através  da

construção de curvas de nível (taludes/terraceamento) que controlam o escoamento

das águas pluviais no entorno da voçoroca. Foi empregado o plantio de algumas

mudas nativa e total isolamento da área por meio de cerca de arame, ações que

contribuíram para estabilizar a Voçoroca e aumentar a fauna/flora nativa existente.

Salientamos  também  que  a  nascente  do  interior  da  Voçoroca  foi  totalmente

recuperada e batizada como Nascente Milton Fries.

 Constatamos  a  recuperação  total  da  nascente  principal  do  Rio

Araguaia, a qual estava sendo agredida pela criação de suínos e bovinos dentro da

sua APP. Fizemos em parceria com o proprietário o isolamento de 100 metros do

entorno  da  nascente,  sendo  que  80  hectares  foi  recuperado  por  meio  de

regeneração  natural,  ligando  a  nascente  à  escarpa  da  Serra  do  Caiapó.

Conseguimos  executar  também,  em  parceria  com  o  agropecuarista,  o

reflorestamento da área de conexão do rio Araguaia com o Parque Nacional das

Emas,  estabelecendo  um  corredor  ecológico,  que  interliga  a  nascente  do  rio
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Araguaia  ao  Parque.  Essa  área  foi  transformada  em  2012,  por  iniciativa  do

proprietário, na RPPN Nascentes do Rio Araguaia, com área de 3429,58 ha (Portaria

7 DOU10, 13/01/2012, seção/pág.: 1 – 56).

 

A seguir, imagens de alguns resultados deste programa:

 8. FOTOGRAFIAS

ANTES DEPOIS

Figura  28.  Nascente  do  Córrego  Boa  Vista,
Goianira (2000).
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Figura  29.  Nascente  do  Córrego  Boa  Vista,
Goianira (2010)

Figura 31. Nascente Recuperada, município de
Itauçu (Ano: 2018)

Figura  30. Nascente Recuperada, município de
Itauçu (Ano: 2002)



Figura  32. Nascente do rio João Leite_Ribeirão  da Pedras, município de Ouro Verde de
Goiás (Ano: 2004)

Figura 33. Nascente do rio João Leite_Ribeirão da Pedras, município de Ouro Verde de Goiás
(Ano: 2018)
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Figura  34. Nascente do Rio Meia Ponte, plantio iniciado em 1999, no município de Itauçu
(Ano: 2001)

Figura  35. Nascente do Rio Meia Ponte, plantio iniciado em 1999, no município de Itauçu
(Ano: 2010) 
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Figura  36.  Nascente  Principal  do  Rio
Vermelho, município de Goiás (Ano: 2002)

Figura  37.  Nascente  Principal  do  Rio
Vermelho, município de Goiás (Ano: 2018)

Figura 39. Placa do Programa substituída pela
Prefeitura de Itauçu (Ano: 2011)

Figura  40.  Nascente  do  Rio  Meia  Ponte,
município Itauçu (2000)

49

Figura  41.  Nascente  do  Rio  Meia  Ponte,
município Itauçu (2011)

Figura  38.  Placa  do  Programa  Nascentes,
município de Itauçu (Ano: 2010) 



Figura  42.  Nascente  do  Rio  Meia  Ponte,
município de Itauçu (Ano: 2000)

Figura  44.  Nascente  do  Rio  Meia  Ponte,
município de Itauçu (Ano: 2001)

50

Figura  45.  Nascente  do  Rio  Meia  Ponte,
município de Itauçu (Ano: 2011)

Figura  43.  Nascente  do  Rio  Meia  Ponte,
município de Itauçu (Ano: 2011)



Figura 46. Nascente Principal do Rio Meia Ponte, município de Itauçu (Ano: 2003)

Figura 47. Nascente Principal do Rio Meia Ponte, município de Itauçu (Ano: 2017)
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Figura 48. Município de Itauçu (Ano: 2008)

Figura 49. Município de Itauçu (Ano: 2019)
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Figura 50. Município de Itauçu (Ano: 2008) Figura 51. Município de Itauçu (Ano: 2010)

Figura  52.  Nascente  do  Rio  Meia  Ponte,
município de Itauçu (Ano: 2001)

Figura  53.  Nascente  do  Rio  Meia  Ponte,
município de Itauçu (Ano: 2006)

Figura  54.  Nascente  do  Rio  Meia  Ponte,
município de Nerópolis (Ano: 2001)

Figura  55.  Nascente  do  Rio  Meia  Ponte,
município de Nerópolis (Ano: 2006)
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Figura  56.  Nascente  do  Rio  Meia  Ponte,
município de Itauçu (Ano: 2001)

Figura  57.  Nascente  do  Rio  Meia  Ponte,
município de Itauçu (Ano: 2006)

Figura  60.  Nascente  do  Córrego  Piancó,
município de Anápolis (2004)
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Figura 59. Nascente recuperada, município de
Santo Antônio de Goiás (Ano: 2018)

Figura  61.  Nascente  do  Córrego  Piancó,
município de Anápolis (2019)

Figura  58.  Nascente,  município  de  Santo
Antônio de Goiás (Ano: 2002)



Figura 62. Nascente do Rio Saleiro, município
de Inhumas (Ano: 2002)

Figura 64. Nascente Córrego Jerivá, município
de Nova Veneza (Ano: 2000)

Figura 65. Nascente Córrego Jerivá, município
de Nova Veneza (Ano: 2006)

Figura  66.  Nascente  do  Córrego  Paulista,
município de Jataí (Ano: 2002)

Figura  67.  Nascente  do  Córrego  Paulista,
município de Jataí (Ano: 2006)
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Figura 63. Nascente do Rio Saleiro, município
de Inhumas (Ano: 2019) 



Figura  68: Nascente do Rio Claro, município
de Jataí (Ano: 1999)

Figura  69.  Nascente do Rio Claro,  município
de Jataí (Ano: 2004)

Figura  70.  Serra  do  Caiapó  -  Rio  Claro,
município de Jataí (Ano: 2002)

Figura  71.  Serra  do  Caiapó  -  Rio  Claro,
município de Jataí (Ano: 2003)

Figura 72. Nascente do Córrego Água Branca,
município de Inhumas (Ano: 2001)

Figura 73. Nascente do Córrego Água Branca,
município de Inhumas (Ano: 2006)
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Figura 74. Nascente do Ribeirão Goiabeira, município de Inhumas (Ano: 2000)
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Figura 75. Nascente do Ribeirão Goiabeira, município de Inhumas (Ano: 2019)



Figura  76.  Nascente  do  Rio  Vermelho,
município de Goiás (Ano: 2002)

Figura  77.  Nascente  do  Rio  Vermelho,
município de Goiás (Ano: 2006)

Figura  78.  Mata  Ciliar  do  Rio  Vermelho,
município de Goiás (Ano: 2002)

Figura  79.  Mata  Ciliar  do  Rio  Vermelho,
município de Goiás (2006)

Figura  80.  Mata  Ciliar  do  Rio  Vermelho,
município de Goiás (Ano: 2004)

Figura  81.  Mata  Ciliar  do  Rio  Vermelho,
município de Goiás (Ano: 2006)
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Figura  82.  Nascente  do  Córrego  Coqueiro,
município de Santa Helena (Ano: 2001)

Figura  83.  Nascente  do  Córrego  Coqueiro,
município de Santa Helena (Ano: 2004)

Figura  84.  Nascente  do  Rio  dos  Bois,
município de Americano do Brasil (Ano: 2002)

Figura  85.  Nascente  do  Rio  dos  Bois,
município de Americano do Brasil (Ano: 2006)

Figura  86.  Voçoroca  Chitolina,  município  de
Mineiros  (Ano: 2000)

Figura  87.  Voçoroca  Chitolina,  município  de
Mineiros  (Ano: 2019)
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Figura 88. Voçoroca Chitolina, município de Mineiros (Ano: 2003)

Figura 89. Voçoroca Chitolina, município de Mineiros (Ano: 2019) 
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Figura 90. Voçoroca Chitolina, área em recuperação por regeneração natural (Ano: 2019)

Figura  91.  Voçoroca  Chitolina,  município  de
Mineiros (Ano: 2003)

Figura  92.  Voçoroca  Chitolina,  município  de
Mineiros (Ano: 2011)
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Figura 93. Voçoroca Chitolina, município de Mineiros (Ano: 2003)

Figura 94. Voçoroca Chitolina, município de Mineiros (Ano: 2019) 
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Figura 95. Voçoroca Chitolina, município de Mineiros (Ano: 2003)

Figura 96. Voçoroca Chitolina, município de Mineiros (Ano: 2019) 
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Figura 97. Voçoroca Chitolina, município de Mineiros (Ano: 2003)

Figura 98. Voçoroca Chitolina, município de Mineiros (Ano: 2019)
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Figura 99. Voçoroca Chitolina, município de Mineiros (Fonte: Silva, J.S., 2017)

Figura 100. Voçoroca Chitolina, município de Mineiros (Ano: 2019)
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Figura 101. Corredor Ecológico (RPPN Nascentes do Araguaia), município de Mineiros (Ano:
2002)

Figura  102. Corredor Ecológico ((RPPN Nascentes do Araguaia), município de Mineiros
(Ano: 2019)
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Figura  105.  Corredor  Ecológico  (RPPN
Nascentes do Araguaia), município de Mineiros
(Ano: 2010)

Figura  106.  Corredor  Ecológico  (RPPN
Nascentes  do  Araguaia),  município  de
Mineiros (Ano: 2019)
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Figura  104.  Corredor  Ecológico  (RPPN
Nascentes  do  Araguaia),  município  de
Mineiros (Ano: 2019)

Figura  103.  Corredor  Ecológico  (RPPN
Nascentes do Araguaia), município de Mineiros
(Ano: 2011)



Figura 107. Corredor Ecológico (RPPN Nascentes do Araguaia), município de Mineiros (Ano:
2010)

Figura 108. Corredor Ecológico (RPPN Nascentes do Araguaia), município de Mineiros (Ano:
2019)
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Figura 109. Lago Azul, município de Mineiros (Ano: 2003)

Figura 110. Lago Azul, município de Mineiros (Ano: 2019)
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Figura  112.  Nascente  do  rio  Araguaia,
município de Mineiros (Ano: 2003)

Figura  113.  Nascente  do  rio  Araguaia,
município de Mineiros (Ano: 2011)

Figura  114.  Nascente  do  Rio  Araguaia,
município de Mineiros (Ano: 2003)
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Figura  115.  Nascente  do  Rio  Araguaia,
município de Mineiros (Ano: 2010)

Figura  111. Lago Azul, município de Mineiros,
(Ano: 2019)



71

Figura 116. Nascente do rio Araguaia, município de Mineiros (Ano: 2000) 

Figura 117. Nascente do rio Araguaia, município de Mineiros (Ano: 2019) 
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Figura 118. Nascente do rio Araguaia, município de Mineiros (Ano: 2000)

Figura 119. Nascente do rio Araguaia, município de Mineiros (Ano: 2019) 



Figura  120.  Nascente  do  rio  Araguaia,
município de Mineiros (Ano: 2000)

Figura  121.  Nascente  do  rio  Araguaia,
município de Mineiros (Ano: 2019)

Figura  122.  Nascente  do  rio  Araguaia,
município de Mineiros (Ano: 2004)
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Figura  125.  Nascente  do  rio  Araguaia,
município de Mineiros (Ano: 2019)

Figura  124.  Nascente  do  rio  Araguaia,
município de Mineiros (Ano: 2003)

Figura  123.  Nascente  do  rio  Araguaia,
município de Mineiros (Ano: 2019) 
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Figura 126. Nascente do rio Araguaia, município de Mineiros (Ano: 2003) 

Figura 127. Nascente do rio Araguaia, município de Mineiros (Ano: 2019)



Figura  128.  Nascente  do  rio  Araguaia,
município de Mineiros (Ano: 2003)

Figura  129.  Nascente  do  rio  Araguaia,
município de Mineiros (Ano: 2019)

Figura  130.  Nascente  do  rio  Araguaia,
município de Mineiros (Ano: 2003)

Figura  131.  Nascente  do  rio  Araguaia,
município de Mineiros (Ano: 2019)
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Figura 132. Nascente do rio Araguaia, município de Mineiros (Ano: 2002)
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Figura 133. Nascente do rio Araguaia, município de Mineiros (Ano: 2019) 

Figura  134.  Mata  Ciliar  do  rio  Araguaia,
município de Alto Taquari (Ano: 2003)

Figura  135.  Mata  Ciliar  do  rio  Araguaia,
município de Alto Taquari (Ano: 2004)
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 9. FERRAMENTAS UTILIZADAS NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Figura 136. Pesquisadores (Especialistas) Figura 137. Máquina fotográfica

Figura 138. Barco Figura 139. Aeronave bimotor

Figura 140. GPS Figura 141. Sem legenda
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Figura 142. Automóvel 

Figura 144. Aeronave Figura 145. Colaboradores

Figura 146. Colaboradores Figura  147.  Realização  de  marketing  e
disseminação:  Reportagem  da  imprensa
estadual
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Figura 143. Aeronave
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 11. GLOSSÁRIO 

Área Degradada – é o resultado da ação do homem sobre os recursos naturais sem

a adoção de medidas de cunho preventivo, a tal ponto que o meio ambiente já não

apresenta capacidade de “retornar” ao seu estado original através dos seus meios

naturais, sendo fundamental a intervenção humana.

Biodiversidade ou diversidade Biológica – a variabilidade de organismos vivos de

todas  as  origens,  compreendendo,  dentre  outros,  os  ecossistemas  terrestres,

marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem

parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de

ecossistemas (definição dada pela Convenção de Diversidade Biológica e citada na

Lei º 9.985/2000, que institui  o Sistema Nacional de Unidades de Conservação -

SNUC).

Bioma – o conjunto de seres vivos de uma área (Dicionário Aurélio)

Consorciar – unir, associar, combinar (Dicionário Aurélio)

Corredores  ecológicos  – porções  de  ecossistemas  naturais  ou  seminaturais,

ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o

movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas

degradadas,  bem como a  manutenção de  populações que demandam para  sua

sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais

(Lei do SNUC).

Ecossistema – sistema natural aberto que inclui uma certa área, todos os fatores

físicos e biológicos daquele ambiente e suas interações.

Ecossistemas ripários – ecossistemas de margens de cursos d’água.

Espécie Exótica –  espécie que está inserida num local diferente do seu local de

origem.

Faunística – relativos à fauna, ou seja, aos animais

Fluxos  genéticos  ou gênicos – troca  de  genes  entre  indivíduos  ou  entre

populações de indivíduos, essencial  para a manutenção da variabilidade de uma

espécie.

Habitat – total  de características ecológicas do lugar específico habitado por um

organismo ou população de organismos (Dicionário Aurélio).

Impactos Ambientais – degradação da qualidade ambiental é resultante das 

atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem 
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estar da população; criem condições adversas as atividades sociais e econômicas; 

afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou sanitárias do 

meio ambiente e lancem materiais ou energia em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos. Temos como impactos ambientais: poluição hídrica, do 

solo, atmosférica, sonora e radioativa.

Mitigar – suavizar, abrandar, diminuir, atenuar (Dicionário Aurélio).

Nascente – local onde se verifica o aparecimento de água por afloramento do lençol

freático.

Recuperação  – retorno do sítio ou área degradada a uma forma de utilização de

acordo com um plano preestabelecido para o uso do solo, visando a obtenção de

uma estabilidade do meio ambiente.

Regeneração  – tornar  a  gerar,  reproduzir  o  que  estava  destruído  (Dicionário

Aurélio).

Revegetação – processo de recobrir novamente uma área com vegetação

Termo de Compromisso  – é um documento com força de título executivo, extra-

judicial, celebrado entre órgãos ambientais integrantes do SISNAMA com pessoas

físicas ou jurídicas para que estas possam fazer cessar ou promover correções em

suas atividades, e no caso de multa terá sua exigibilidade suspensa.

Unidade de Conservação – espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo

as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído

pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime

especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.

Vegetação Ripária – vegetação de margens de cursos d’água

Vegetação Nativa – vegetação originária, primitiva, de uma determinada área.

Voçoroca  – erosão  onde  ocorre  o  desmoronamento  do  solo  provocado  pelo

escoamento  superficial  e/ou  sub-superficiais,  geralmente  em  terreno  arenoso,

podendo  chegar  a  quilômetros  de  comprimento  e  dezenas  metros  de  largura  e

profundidade.
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