RECUPERAÇÃO DE
NASCENTES

EDIÇÃO: SET/2020

MONITORAMENTO DO PROGRAMA 27

STATUS DO PROGRAMA: APROVADO INTEGRALMENTE PELO CIF
(COMITÊ INTERFEDERATIVO)

PROGRAMA DE
RECUPERAÇÃO DE
NASCENTES

ORÇAMENTO
R$ 269,54 milhões

Orçamento Total Planejado
Orçamento Gasto

R$ 44,39 milhões

16 %

R$ 0,76 milhões

CRONOGRAMA

O programa foi originalmente planejado para ser desenvolvido no prazo de dez (10) anos, a partir de 2016, com finalização das atividades em 2026. Entretanto, em setembro de 2019, a Fundação Renova apresentou novo cronograma
indicando extensão do prazo em mais dez (10) anos, com término previsto para 2036.

OBJETIVO RESUMIDO
Recuperar 500 nascentes por ano, durante dez (10) anos, totalizando 5.000 nascentes, definidas pelo Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce).

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA
A atuação de recuperação de nascentes é composta das seguintes fases:

CERCAMENTO

66%

CERCAMENTO REALIZADO:
994 DE 1.500 NASCENTES

DEFINIÇÃO DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS
A definição das áreas leva em consideração estudos que definiram os mananciais alternativos para captação de água

PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA)

com a finalidade de abastecimento público para reduzir a dependência do rio Doce. O comitê de Bacias Hidrográficas do

Até maio de 2020 haviam sido investidos R$ 38,8 mil reais em PSA contemplando 169 propriedades em sete (7)

Rio Doce (CBH-DOCE) define a quantidade de nascentes a serem recuperadas por ano em cada região selecionada. Já

municípios. A Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR) emitiu uma nota técnica

houve a aprovação dos cinco (5) primeiros anos do programa, totalizando 2.500 nascentes.

determinando que a Fundação Renova reavalie as nascentes incluídas no programa em função problemas encontrados

Considerando que o programa está no quarto ano de cadastramento das nascentes, até o momento, 1.500 nascentes

em vistorias de campo realizadas pelo IBAMA (Operação Áugias, Fase Olhos D’água), como:

deveriam ter sido incluídas, referentes aos primeiros três anos.

•

Nascentes duplamente cadastradas;

•

Contabilização de nascentes que já se encontravam em fragmento florestal bem conservado, sem necessidade de
recuperação;

Mobilização e engajamento - Número de nascentes cadastradas

PREVIST0

1.500

REALIZADO

1.311

Março de 2016 a Agosto de 2019 ( 3 ANOS)

AVANÇO

87%

•

Divergência nas localizações apresentadas;

•

Divergência no tamanho de áreas em recuperação.

IMPLANTAÇÃO
Até maio de 2020, a recuperação
havia sido iniciada em 820

54%

DE 1.500 NASCENTES

META FINAL

16,4%

DE 5.000 NASCENTES

Até maio de 2020, a recuperação havia sido iniciada em 820 nascentes, o que representa um avanço de 54% do total
de 1.500 nascentes planejadas para os anos 1, 2 e 3 do programa, ou 16% da meta final do programa que é de 5.000
nascentes.
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