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RESUMO 

A principal fonte de água são as nascentes, que fornecem água pura e cristalina sem a necessidade 

de realizar seu tratamento. Porém, quando se encontra em locais com pouca cobertura vegetal, ou 

até mesmo poucas árvores, a precipitação incidente no local desprovido de vegetação, carrega as 

partículas de solo que se depositam na nascente, devido à erosão gerada. O pior estágio da erosão 

hídrica, ou seja, causada pela chuva, é a voçoroca, que provoca grandes danos no ambiente, como 

perda de massa do solo, assoreamento de nascentes e diversos outros fatores. Porém, existem 

técnicas para a recuperação desta área degradada, que com o passar do tempo podem melhorar 

cada vez mais o local degradado, com base nestas problemáticas esta pesquisa foi desenvolvida, na 

tentativa de recuperação de uma nascente degradada por uma voçoroca em um sítio localizado no 

município de Itaberá. 
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ABSTRACT 

The main source of water are the sources that provide pure and crystalline water without the need for 

treatment. But when you are in low vegetation cover, or even a few trees, rainfall incident on site 

devoid of vegetation, carries soil particles that settle at the source due to erosion generated. The worst 

stage of erosion, ie, caused by rain, is the gully, causing extensive damage to the environment, such 

as mass loss of soil, siltation of streams and various other factors. However, there are techniques for 

the recovery of this degraded area, which over time can improve the site increasingly degraded, based 

on these issues this study was developed in an attempt to recover a degraded spring by a gully on a 

site located in Itaberá. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para Calheiros et al. (2004), “a nascente ideal é aquela que fornece água de boa 

qualidade, abundante e contínua, localizada próxima do local de uso e de cota 

topográfica elevada, possibilitando sua distribuição por gravidade, sem gasto de 

energia”. 



De acordo com a Resolução 303, de 20 de março de 2002, do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente - CONAMA, Art.2°, inciso II, nascente ou olho d’água é definida como 

local onde aflora naturalmente, mesmo que de forma intermitente, a água subterrânea”. 

Segundo Ferris (2009), as nascentes constituem a principal fonte de água de 

qualidade para as comunidades rurais, onde na maioria das vezes é pura, cristalina, 

sadia e não necessita de tratamento para que seja consumida. As nascentes são 

também responsáveis pelo abastecimento de rios e lagos formando importantes 

reservas de água, que é o elemento mais precioso da vida na terra, suprindo as 

necessidades básicas dos seres humanos, como saúde, produção de alimentos e 

manutenção de ecossistemas naturais. 

A degradação mais prejudicial ao solo é a erosão, onde além de reduzir sua 

capacidade produtiva para as culturas, pode causar graves danos ambientais, como 

assoreamento e poluição das fontes de água (COGO; LEVIEN; SCHWARZ, 2003). 

A erosão hídrica ocorre devido destacamento das partículas do solo pela ação 

da precipitação e do escoamento, acarretando o transporte das partículas para 

jusante onde se depositam podendo ser novamente destacadas (LIMA, 2010). 

        “As voçorocas são consideradas um dos piores problemas ambientais em áreas 

de rochas cristalinas nas regiões tropicais de montanha onde são frequentes e 

podem alcançar grandes dimensões” (FERREIRA et al., 2007). 

É o estágio mais avançado da erosão hídrica, e consiste no desenvolvimento 

de canais nos quais o fluxo superficial se concentra. Forma-se devido à variação da 

resistência à erosão, que em geral é devida a pequenas mudanças na elevação ou 

declividade dos terrenos. Corresponde à passagem gradual do processo de 

ravinamento, até atingir o lençol freático, com o aparecimento de surgências d’água 

(MAGALHÃES, 2001). 

 “Podem causar grandes danos ao meio ambiente e também ao próprio meio 

antrópico, uma vez que uma das principais consequências desse processo erosivo é a 

grande perda de massa de solo” (CARDOSO; PIRES, 2009). 

        Tendo em vista a problemática ambiental da água, o presente trabalho tem como 

objetivo acompanhar a recuperação de uma nascente degradada por uma voçoroca, 

decorrente do excesso de chuva que provocou a remoção da camada superficial do 

solo.  

 

 



2. MATERIAL E MÉTODOS 

        O estudo foi realizado no sítio Gera, localizado no município de Itaberá, o 

plantio das mudas teve inicio no dia 10/01/2010 e término no dia 01/02/2010, onde 

foi efetuado o plantio de 350 mudas de árvores nativas de diversas espécies na área 

e no entorno da erosão que causou a degradação da nascente, com diversidade 

mínima de 80 espécies de nativas da região sendo 2/3 de pioneiras e secundárias 

inicial, e 1/3 de clímax e secundarias tardias, obedecendo as técnicas silviculturais 

de implantação e manutenção das mudas baseadas na pesquisa bibliográfica feita. 

A área recuperada é de aproximadamente 2000 metros, onde não foram formados 

blocos homogêneos e nem adotados espaçamentos, devido à degradação da área 

que dificultava estas práticas.  

        Na locação das covas, foi demarcado o local exato onde foram abertas. O 

calcário foi depositado em forma de coroamento, onde se tornou a marca do local da 

cova, para o coroamento manual da área, em que foi removido qualquer tipo 

vegetação existente em um raio de 30 cm ao redor das covas, para evitar a 

competição por água, luz e nutrientes da muda a ser plantada com a vegetação. 

        A distribuição das mudas das diferentes espécies na área foi feita conforme 

Calheiros (2004), “de maneira a procurar imitar o modo como as árvores crescem na 

natureza - primeiramente nascem às espécies que precisam de luz para germinar e 

que crescem rápido, chamadas pioneiras, depois aparecem as espécies que 

precisam da sombra das pioneiras para crescer, chamadas secundárias”.  

        Foram retirados os sacos plásticos com cuidado para que o torrão e o sistema 

radicular fossem preservados. Após a colocação da muda na cova, foi coberto o 

espaço restante com terra para finalizar o plantio da muda. A maioria das mudas 

foram plantadas no mesmo dia, onde o restante não plantado foi levado para um 

local apropriado e seguido irrigação para plantio posterior. 

        No manejo, os olheiros de formigas encontrados no local foram marcados com 

estacas para facilitar as visitas de monitoramento da atividade do formigueiro, para o 

combate das formigas foram usado iscas granuladas e formicidas em pó seco. 

        Para complemento do estudo, foi realizada revisão bibliográfica, cuja pesquisa 

teve como cenários artigos científicos disponíveis no Google Acadêmico, buscando 

identificar na literatura científica a descrição da erosão hídrica e a degradação das 

nascentes. Onde o artigo mais antigo utilizado foi de 2000 e o mais atual de 2010. 

 



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

        A escolha das espécies utilizadas foi realizada em cima da tabela 1, que 

demonstra a listagem de algumas das espécies arbóreas, com a indicação do bioma 

/ ecossistema de ocorrência natural no Estado de São Paulo e a classe sucessional 

a que pertencem. Biomas / ecossistemas: R = Vegetação de Restinga, MA = 

Floresta Ombrófila Densa, MM = Floresta Estacional Semidecidual, MC = Mata 

Ciliar, MB = Mata de brejo, C = Cerrado, FOM = Floresta Ombrófila Mista. Em 

negrito está indicado a ocorrência da espécie no bioma / ecossistema 

correspondente. Classe sucessional: P = espécie pioneira ou secundária inicial, NP 

= Espécie secundária tardia ou clímax. 

 

Tabela 1. Espécies arbóreas com indicação de bioma/ ecossistema e classe sucessional. 

FAMÍLIA / ESPÉCIE NOME POPULAR BIOMA / ECOSSISTEMA 
DE OCORRÊNCIA 

CLASSE 
SUCESS. 

ANACARDIACEAE    

Astroniumgraveolens Guaritá MM / MC NP 

Lithraeamolleoides Aroeira-brava MM / MC / C P 

Myracrodruonurundeuva 
(Astroniumurundeuva) 

Aroeira-preta MM NP 

ANNONACEAE    

Annonacacans Araticum MM / MC / MB P 

Annona glabra Araticum-do-brejo R / MA / MM P 

Duguetialanceolata Pindaíva MA / MM / MC / MB NP 

Rollinia mucosa Biribá MA NP 

Rolliniasylvatica Cortiça-amarela MM / MC / MB NP 

Xylopia brasiliensis Pau-de-mastro R / MA / MM / MC NP 

APOCYNACEAE    

Aspidospermacylindrocarpon Peroba-poca MM / MC / MB NP 

Aspidospermaparvifolium 
(Aspidospermaolivaceum) 

Guatambu R / MA / MM NP 

Peschierafuchsiaefolia Leiteiro MA / MC / C P 

Rauwolfiasellowii Casca-d’anta MM P 

AQUIFOLIACEAE    

Ilexparaguariensis Erva-mate MA / MM / MC / C / FOM NP 

ARALIACEAE    

Dendropanaxcuneatum Maria-mole MA / MM / MC / MB / C NP 

Didymopanaxmorototonii Mandioqueiro MM / MC NP 

Sciadodendronexcelsum Carobão MM NP 

ARAUCAURIACEAE    

Araucariaangustifolia Pinheiro-do-paraná FOM NP 

ARECACEAE    

Acrocomiaaculeata 
(Acrocomiasclerocarpa) 

Macaúba MM / MC NP 

Syagrusoleracea Gueroba MM / MC NP 

Syagrusromanzoffiana Jerivá R / MA / MM / MC / MB / C P 

ASTERACEAE    



FAMÍLIA / ESPÉCIE NOME POPULAR BIOMA / ECOSSISTEMA 
DE OCORRÊNCIA 

CLASSE 
SUCESS. 

Gochnatiapolymorpha Cambará MM / MC / MB / C / FOM P 

Vernoniapolyanthes Cambará-guaçu MM / MC P 

BIGNONIACEAE    

Jacarandamacrantha Caroba R / MA / MM P 

Jacarandamicrantha Caroba-miúda MM / MC P 

Zeyheria tuberculosa Ipê-felpudo MM / MC P 

BOMBACACEAE    

Chorisiaspeciosa Paineira MM / MC / MB P 

Eriothecacandolleana Embiruçu-do-litoral MA / MM / MC P 

BORAGINACEAE    

Cordiaecalyculata Café-de-bugre MA / MM / MC / C / FOM P 

Cordiasellowiana Chá-de-bugre R / MA / MM / MC / C P 

BURSERACEAE    

Protiumheptaphyllum Almecega MA / MM / MC / MB / C NP 

Protiumspruceanum Almecega MM NP 

CARICACEAE    

Jacaratiaspinosa 
(Jacaratiadodecaphylla) 

Jacaratiá MM / MC P 

CARYOCARACEAE    

Caryocar brasiliense Pequi C P 

CLUSIACEAE    

Calophyllum brasiliense Guanandi R / MA / MM / MC / C NP 

COMBRETACEAE    

Terminaliaargentea Capitão-do-cerrado MM / MC / C NP 

Terminaliatriflora Capitãozinho MA / MM / MC / MB NP 

CUNONIACEAE    

Lamanoniaternata Guaperê R / MA / MM / C NP 

EBENACEAE    

Diospyrosinconstans Marmelinho MM NP 

FLACOURTIACEAE    

Casearia gossypiosperma Espeteiro MA / MM / MC NP 

Casearia sylvestris Guaçatonga R / MA / MM / MC / MB / C P 

LAURACEAE    

Cryptocaryaaschersoniana Canela-batalha MA / MM / MC / FOM NP 

Ocoteaodorifera 
(Ocoteapretiosa) 

Canela-sassafrás R / MA / MM / MC NP 

Ocoteapuberula Canela-guaicá R / MA / MM / MC / MB NP 

LECYTHIDACEAE    

Carinianaestrellensis Jequitibá-branco R / MA / MM / MC / MB NP 

Carinianalegalis Jequitibá-vermelho MM / MC NP 

LEG. – CAESALPINIOIDEAE    

Apuleialeiocarpa Grápia MM / MC NP 

Bauhiniaforficata Unha-de-vaca MM / MC P 

Stryphnodendronadstringens Barbatimão MM / C NP 

LEG. – PAPILIONOIDEAE    

Andiraanthelmia Garacuí R / MA / MM / MC / C NP 

Bowdichiavirgilioides Sucupira-preta C P 

Centrolobiumtomentosum Araribá R / MA / MM / MC P 

LYTHRACEAE    

Lafoensiaglyptocarpa Mirindiba-rosa MA P 

Lafoensia pacari Dedaleiro MM / MC / MB / C P 

MAGNOLIACEAE    



FAMÍLIA / ESPÉCIE NOME POPULAR BIOMA / ECOSSISTEMA 
DE OCORRÊNCIA 

CLASSE 
SUCESS. 

Talaumaovata Pinha-do-brejo MA / MM / MC / MB NP 

MALPIGHIACEAE    

Byrsonimaverbascifolia Murici C P 

MELASTOMATACEAE    

Miconiacandolleana Jacatirão MA / MM / MC P 

Tibouchinapulchra Manacá-da-serra R / MA  P 

MELIACEAE    

Cabralea canjerana Canjerana R / MA / MM / MC / MB NP 

Cedrelafissilis Cedro-rosa MA / MM / MC / MB / FOM P 

MYRSINACEAE    

Rapaneaferruginea Capororoca R / MA / MM / MC / FOM P 

Rapaneaguianensis Capororoca R / MA / MM / MC / MB / C P 

MYRTACEAE    

Eugenia involucrata Cereja-do-rio-granda MA / MM / MC NP 

Eugenia leitonii Araçá-piranga MA NP 

NYCTAGINACEAE    

Guapiranoxia Guapira MM / C NP 

PHYTOLACCACEAE    

Seguierialangsdorffi Agulheiro MM P 

RHAMNACEAE    

Colubrina glandulosa 
(Colubrina rufa) 

Saguaragi MA / MM / MC NP 

Rhamnidiumelaeocarpum Saguaragi-amarelo MM / MC P 

ROSACEAE    

Prunusmyrtifolia 
(Prunussellowii) 

Pessegueiro-bravo R / MA / MM / MC / MB / C 
/ FOM 

P 

RUBIACEAE    

Amaiouaguianensis Marmelada R / MA / MM / MC / C NP 

Posoqueriaacutifolia Laranja-de-macaco MA / MM NP 

RUTACEAE    

Balfourodendronriedellianum Pau-marfim MM / MC NP 

Dictyolomavandellianum Tingui-preto R / MM / FOM P 

Galipeajasminiflora Grumixara MM / MC NP 

Heliettaapiculata Canela-de-veado MM / MC P 

SAPINDACEAE    

Allophylusedulis Chal-chal MA / MM / MC P 

Cupania racemosa Caguantã MA / MM / C / FOM NP 

Cupaniavernalis Arco-de-peneira MA / MM / MC / C NP 

Diatenopteryxsorbifolia Correeiro MM / MC P 

SAPOTACEAE    

Chrysophyllumgonocarpum Caxeta-amarela MA / MM / MC NP 

Pouteria torta Guapéva MA / MM / C NP 

SOLANACEAE    

Acnistusarborescens Marianeira R / MA / MM P 

Solanum granuloso-leprosum Gravitinga MM / MC P 

STERCULIACEAE    

Guazumaulmifolia Mutambo MM / MC P 

TILIACEAE    

Heliocarpusamericanus Jangada-brava MM / MC P 

Lueheadivaricata Açoita-cavalo-miúdo MM / MC / MB / C P 

Lueheagrandiflora Açoita-cavalo MM / MC / C P 

ULMACEAE    



FAMÍLIA / ESPÉCIE NOME POPULAR BIOMA / ECOSSISTEMA 
DE OCORRÊNCIA 

CLASSE 
SUCESS. 

Trema micrantha Crindeúva R / MA / MM / MC P 

VERBENACEAE    

Aegiphilasellowiana Tamanqueiro R / MA / MM / MC / MB P 

Aloysiavirgata Cambará-de-lixa MM P 

Cytharexyllummyrianthum Pau-viola R / MA / MM / MB / C P 

VOCHYSIACEAE    

Qualeadichotoma Pau-terra-mirim MM / MC / C NP 

Qualeagrandiflora Pau-terra C NP 

Fonte: http://www.viveiromudabrasil.com.br/legislacao/anexo_resol58.pdf.  

 

        A abertura das covas foi realizada manualmente com o uso de cavadeiras e 

enxadões, onde o volume de terra retirado serviu para o aterramento das covas, 

após o plantio das mudas. As covas foram feitas com dimensões mínimas de 30 cm 

de diâmetro por 40 cm de profundidade. 

        A eliminação da competição foi feita do mesmo modo descrito por Horsth 

(2008), onde foi eliminada apenas a vegetação com potencial para competir 

diretamente com as mudas, sendo este controle feito através de coroamento ao 

redor das mudas. 

        O total de mudas plantadas foi de 350, destas apenas 23 morreram, ou seja, 

ocorreram no total 5 % de mortalidade, possibilitando-nos perceber que o plantio das 

mudas foi satisfatório. 

        Segundo Horsth (2008), após o primeiro ano do plantio, ou havendo condições 

ideais, é possível observar o aspecto de formação da vegetação, identificar se houve 

perda ou falha de mudas e efetuar o replantio obedecendo se necessário.   

        No entanto, devido à necessidade do replantio inicialmente, este foi realizado 

após 90 dias do plantio, onde não foi possível replantar as mesmas espécies de 

todas as mudas mortas na respectiva cova devido à falta da mesma, no entanto, 

houve cuidado para que fossem utilizados indivíduos pertencentes ao mesmo grupo 

ecológico. 

        A recuperação da nascente degradada através do plantio das árvores nativas 

possibilita sombra, o que provoca a diminuição da temperatura local, mantendo o 

solo úmido por mais tempo, após a chuva, e retardando a evaporação da água. 

Devido a isto, é possível que mais água se infiltre no solo, alimentando a nascente. 

Além disso, as árvores protegem o solo da erosão o que evita que a terra deslize e a 

soterre a nascente, a vegetação contribui para manter uma água de qualidade, 

funcionando como um filtro dos poluentes presentes no solo (SEMAM, 2007). 

http://www.viveiromudabrasil.com.br/legislacao/anexo_resol58.pdf


        Os diagnósticos de nascentes demonstram a necessidade de intervenção para 

que sejam protegidas, através do plantio de árvores nativas, que muitas vezes já 

estão extintas na região, utilizando-se da construção de cercas e barraginhas para 

que o assoreamento diminua e a infiltração de águas de chuva seja maximizada 

(DUARTE et al., 2004). 

       Calheiros et al. (2004) e Lima (2010) concordam ao afirmarem que a nascente 

pode ser aproveitada para consumo humano, animais, recreação, e diversas outras 

utilidades, porém para ser consumida e obter aproveitamento máximo de sua 

qualidade, deve ser realizada análise (química e biológica), devido as nascentes 

serem sujeitas a contaminação e poluição.  

        Já Ferris (2009), discorda dizendo que as nascentes constituem a principal 

fonte de água de qualidade para as comunidades rurais, onde na maioria das vezes 

é pura, cristalina, sadia e não necessita de tratamento para que seja consumida. 

        Esta realidade expressa por Ferris nem sempre é encontrada, pois devido às 

alterações do ambiente natural que vem ocorrendo, nada se encontra mais em seu 

estado original. 

        Segundo Calheiros et al. (2009), para aumentar o rendimento de uma 

nascentes pode ser realizado pequenas escavações ou construção de pequenas 

estruturas de captações, as quais são recomendadas para que a água seja coletada 

e protegida de contaminações superficiais, para que possa ser utilizada no local ou 

canalizada para onde será aproveitada ou armazenada, no entanto a construção 

dessas captações de água deve ter outorga de direito de uso de recursos hídricos, 

por ser um dos seis instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

        A mata ciliar contribui de certo modo para o abastecimento de rios e córregos 

através da matéria orgânica das folhas, galhos e troncos caídos, matéria esta que 

contribui na função nutricional no corpo de água, além de favorecer o processo de 

decomposição de partículas, sedimentos, e criação de micro hábitats favoráveis para 

alguns microrganismos aquáticos (LIMA, 2000). 

 

4. CONCLUSÃO 

        Através deste trabalho, pudemos concluir que a implantação realizada por este 

projeto apresentou resultados satisfatórios, tendo em vista que a área atingida pelo 

fenômeno encontra-se hoje em plena recuperação, onde o local é mantido 



preservado a fim de favorecer sua total recuperação, não aparentando a destruição 

existente no início da implantação. 

        “A conservação das áreas verdes nas propriedades não é feita “...apenas por 

interesse público, mas por interesse direto e imediato do próprio dono. Assim como 

ninguém escava o terreno dos alicerces de sua casa, porque poderá comprometer a 

segurança da mesma, do mesmo modo ninguém arranca as árvores das nascentes, 

das margens dos rios, nas encostas, ao longo da estradas, porque poderá vir a ficar 

sem água, sujeito a inundações, sem vias de comunicação, pelas barreiras e outros 

males conhecidamente resultantes de sua insensatez” (MUSETTI, 2010 appud 

Pereira, 1950). 

        No entanto nem sempre isto ocorre, pois muitas vezes o homem degrada o 

ambiente em que se encontra sem pensar nas consequências que ocorrerão 

futuramente, deste modo, devemos realizar tentativas para que estes recursos 

naturais mesmo que não voltem a ser como antes, possam ao menos estar em 

equilíbrio, e acreditar que pessoas conscientes prezem pela conservação ou ao 

menos recuperação destes bens que nos são oferecidos. 
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