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Cadastramento das Nascentes
Com a demanda crescente da disponibilidade hídrica para diversos fins,
principalmente para o abastecimento humano, soluções efetivas devem ser
realizadas para proteger e melhorar a qualidade e quantidade de água.
O desenvolvimento do cadastramento e diagnóstico das nascentes será de
suma importância para adotar medidas como a proteção e conservação do
meio que o circunda e auxiliar na gestão dos recursos hídricos das Sub-Bacias
da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí.

CADASTRAMENTO DAS NASCENTES


Cadastro das Nascentes


O cadastro das nascentes possui duas etapas:

1ª - Trabalho de campo onde utiliza-se:


GPS – Coordenadas e Altitude das nascentes;



Câmera Fotográfica;



Medidor de Vazão + Acessórios;



Formulário;

2ª - Processamento das Informações (Diagnóstico);

CADASTRAMENTO DAS NASCENTES - FORMULÁRIO

CADASTRAMENTO DAS NASCENTES - FORMULÁRIO

Detalhamento da Nascente:

- Presença de Gado e de Culturas nos arredores;
- Possui vegetação nativa nas proximidades;
- Como é realizado a captação e se a água volta para
o córrego;
- Se há alguma obra para proteção ou melhoramento
da nascente e do córrego formado pela nascente
(Ex.: Barraginhas, Sistemas de Reservatório) ;
- Como é utilizado a água dentro da propriedade;
- Processos Erosivos próximos;

2ª Etapa - Diagnóstico das Nascentes
Cadastradas
 I - Caracterização da Bacia Hidrográfica a ser estudada;

II - Avaliação da Área de Preservação Permanente;
III - Diagnóstico para cada Nascente Cadastrada;

Caracterização da Bacia Hidrográfica a ser estudada;


HIDROGRAFIA da Bacia Hidrográfica (BH) ;


Principais córregos, ribeirões e rios;



Área de Drenagem da BH principal e das subbacias;



Comprimento do talvegue principal;



Referência do local onde nasce (Ex.: Serra da
Monoela);



Sub-Bacias Principais;



CLIMA


Pesquisar dados no HIDROWEB, INMET e outros
órgãos relacionados;

Caracterização da Bacia Hidrográfica a ser estudada;


USO E OCUPAÇÃO DO SOLO;
Destacar os principais uso do solo dentro da bacia a
ser estudada;

Agroecossistemas;
Culturas (Cultivo de Café, Milho e outras
culturas que forem identificadas);
Pastos;

Vegetação Nativa (Se possui reservas
florestais e outros meios de preservação do meio
ambiente);
Construções;



DECLIVIDADE (MAPA + DADOS)


ARCGIS + Dados de Modelos Numéricos de
Terreno (MNT) ou Modelos Digital de Elevação
(MDE);


Exemplos:


ASTER;



TOPODATA;



SRTM;

Caracterização da Bacia Hidrográfica a ser estudada;

Classes de declividade e Relevo (EMBRAPA,1979)
BH_Pirangucu_Slop.tif

Plano (0 - 3%)
Sauve Ondulado (3 - 8%)
Ondulado ( 8 - 20%)
Forte - Ondulado (20 - 45%)
Montanhoso ( 45 - 75%)
Escarpado ( > 75%)

Caracterização da Bacia Hidrográfica a ser estudada;


USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - TUTORIAL;
1. Baixar imagens de satélite – http://earthexplorer.usgs.gov/
2. Melhorar a resolução espacial - http://www.processamentodigital.com.br/wpcontent/uploads/2013/08/20130820_ArcGIS10_Rescale_RGB_Composite_PanSharpening.pdf;
3. Utilizar o ArcGIS para a análise de Uso e Ocupação do Solo https://www.youtube.com/watch?v=4-Uv8L-txXk
4. Vetorizar o Raster no ArcGis
ArcToolbox → Conversion Tools → From Raster→ Raster to Polygon

5. Etapa de edição de polígonos - Correção da classificação da paisagem no ArcGIS 10https://www.youtube.com/watch?v=r-b-ZrADvu0

Caracterização da Bacia Hidrográfica a ser estudada;


USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - TUTORIAL;
Baixar imagens de satélite – http://earthexplorer.usgs.gov/
Melhorar a resolução espacial - http://www.processamentodigital.com.br/wpcontent/uploads/2013/08/20130820_ArcGIS10_Rescale_RGB_Composite_PanSharpening.pdf;
Utilizar o ArcGIS para a análise de Uso e Ocupação do Solo https://www.youtube.com/watch?v=4-Uv8L-txXk
OBS.: As Imagens obtidas no USGS são
projetadas para o norte verdadeiro,
portanto, é necessário reprojetá-las para o
Hemisfério Sul.
ArcToolbox → Conversion Tools → From Raster→ Raster to Polygon
https://www.youtube.com/watch?v=N2L7L
Etapa de edição de polígonos - Correção da classificação
da paisagem no ArcGIS 10-qOTEg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r-b-ZrADvu0
Vetorizar o Raster no ArcGis

Caracterização da Bacia Hidrográfica a ser estudada;

Caracterização da Bacia Hidrográfica a ser estudada;


UTILIZAÇÃO DA ÁGUA


Pesquisar se há algum empreendimento
outorgado dentro da bacia (Possível meio para
captação de recursos para a proteção e
conservação das nascentes);



Usos insignificantes;



Abastecimento Público e Rural;



MORFOMETRI A DA BACIA HIDROGRÁFICA


Área de Drenagem;



Perímetro;



Comprimento da BH;



Características Morfométricas:


Coeficiente de Compacidade;



Fator de Forma;



Índice de Circularidade;



Densidade de Drenagem;

Diagnóstico das Nascentes Cadastradas;
I - Caracterização da Bacia Hidrográfica a ser estudada;
II - Avaliação da Área de Preservação Permanente;
III - Diagnóstico para cada Nascente Cadastrada;

Avaliação da Área de Preservação Permanente
LEGISLAÇÃO:
Em virtude das importâncias das zonas de recarga, foram criadas Áreas de Preservação Permanente
(APPs) sendo protegidas por lei. Em âmbito federal, a lei nº12.651, de maio de 2012 (Novo Código
Florestal) dispõe sobre a proteção de vegetação nativa, na qual estabelece normas gerais visando o
desenvolvimento sustentável. Da seção I (Da delimitação das Áreas de Preservação Permanente), o
artigo 4º do Código Florestal Brasileiro determina que:

Art 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais
ou urbanos, para efeitos desta lei:
(...)
IV – as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água
perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, deve
possuir no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros.

Avaliação da Área de Preservação Permanente
Em Minas Gerais, o decreto nº 33944, de 18 de setembro de 1992, cujo regulamenta a lei
nº 10.561, de 27 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a Política Florestal no Estado de
Minas Gerais, define a partir da subseção III (Das Áreas de Preservação Permanente):

Art 7º Considera-se de preservação permanente, no estado, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
(...)
IV – nas nascentes, ainda que intermitentes, e
nos chamados “olhos d’água”, qualquer que seja a
sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 m
(cinquenta metros) de largura

Avaliação da Área de Preservação Permanente
Nível de Preservação




METODOLOGIA


Pontos Georreferenciados + Imagens de satélites;


Mapa de Uso de Ocupação do Solo;



Delimitação das APPs a partir dos pontos;


Análise da área de preservação conforme a Política
Florestal no Estado de Minas Gerais e um protocolo de
avaliação rápida de diversidade de habitats proposto por
Callisto M. et al (2002) apud Xavier & Teixeira (2007),
modificado para as condições de nascente.

OBS.: A área de montante, de jusante
e da nascente registrada em fotos
auxiliará no processo de análise do
nível de preservação das nascentes;

Características

Natural






Apresentam pelo menos 50 metros de
vegetação natural em torno do olho d’água
em nascentes pontuais ou a partir do olho
d’água principal em nascentes difusas;
Vegetação ripária natural no trecho de 300
metros a partir do olho d’água em ambas
as margens;
Influência antrópica mínima;
Não apresenta 50 metros de vegetação
natural em seu entorno;



Alterado

Impactado




Vegetação ripária natural no trecho de
300m levemente alterada;
Apresenta bom estado de conservação;
Pequenas influências antrópicas;



Encontra alto grau de perturbação no
entorno de 50m do olho d’água;





Vegetação ripária no trecho de 300m
degradada;
Solo Compactado, com erosões e




voçorocas;
Presença Intensa de Gado;
Influência intensa de atividade antrópica.

Avaliação da Área de Preservação Permanente


METODOLOGIA


Pontos Georreferenciados + Imagens de satélites;


Mapa de Uso de Ocupação do Solo;



Delimitação das APPs a partir dos pontos;

Diagnóstico para cada Nascente

Diagnóstico das Nascentes Cadastradas;
I - Caracterização da Bacia Hidrográfica a ser estudada;
II - Avaliação da Área de Preservação Permanente;
III - Diagnóstico para cada Nascente Cadastrada;

Diagnóstico para cada Nascente


METODOLOGIA


Pontos Georreferenciados + Google Earth Pro;


Utilizar sub-bacias para diagnosticar cada nascente;


Para cada sub-bacia fazer um pequeno resumo contendo:


Característica Físicas ;



Uso e Ocupação do Solo;



Utilizar as imagens do Google Earth Pro juntamente
com as nascentes cadastradas + um layer contendo as
informações:


Análise da Área de Preservação Permanente;



Análise do Nível de Preservação;



Classificação da Nascente;



Vazão e Utilização da Água da Nascente;



Imagens da Nascente (JUSANTE + MONTANTE+NASCENTE);



Informação da Propriedade;

Diagnóstico para cada Nascente

Diagnóstico para cada Nascente


METODOLOGIA


Utilizar as imagens do Google Earth Pro
juntamente com as nascentes cadastradas +
um layer contendo as informações:


Análise da Área de Preservação Permanente;



Análise do Nível de Preservação;



Classificação da Nascente;



Vazão e Utilização da Água da Nascente;



Imagens da Nascente (JUSANTE +
MONTANTE+NASCENTE);



Informações da Propriedade;

Ribeirão Piranguçu

Córrego Taquaral

Diagnóstico para cada Nascente

Diagnóstico para cada Nascente

Diagnóstico para cada Nascente

OBRIGADO!!
Qualquer sugestão será bem-vinda !!!

