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RESUMO

Um dos principais aliados para o monitoramento, proteção e conservação de ambientes

naturais é o Sistema de Informação Geográfica (SIG), que por intermédio do

geoprocessamento produz informações capazes de serem traduzidas e avaliadas no campo,

sendo uma ferramenta tecnológica e útil no atual momento do mundo, onde os impactos

acontecem em curto espaço de tempo. A temática da pesquisa surgiu após o Projeto de

Extensão Curiaçu- Guardiões da Floresta (2018-2021). Primeiramente pelas atividades de

educação ambiental voltadas para a conservação dos recursos hídricos, em segundo momento

alinhando os propósitos do trabalho de 2021, desempenhado pela Ação de Extensão Berço das

Águas, por meio do mapeamento e diagnóstico de nascentes da Região das Hortênsias. Para

este estudo foi selecionado as nascentes da sub-bacia do Arroio Tiririca que tem parte de sua

área na Floresta Nacional de Canela, que possui maior vulnerabilidade dentro desta Unidade

de Conservação. A metodologia utilizada se baseia em técnicas de geoprocessamento pelo

software QGIS 3.16.5- Hannover, com os mapas gerados a partir de um MDE (Modelo

Digital de Elevação), ALOS PALSAR 06/12/2017, de resolução espacial de 12,5 metros. O

campo foi realizado com um GPS Garmin eTrax 30, bem como a aplicação de um

questionário via Google Forms para registrar as informações de cada ponto de nascente

mapeado e também imagens registradas com celular. Como resultado foi possível identificar a

existência de nascentes criticamente afetadas por impactos antrópicos; outras que não existem

mais devido ao seu aterramento; certos pontos apresentaram canos de drenagem; algumas

nascentes encontram-se bem preservadas. Esses resultados mostraram uma diversidade de

situações que indicam a necessidade de uma delimitação com áreas prioritárias para a

conservação dos recursos hídricos na FLONA de Canela.

Palavras-chave: Geoprocessamento. Mapeamento. Floresta Nacional de Canela. Nascentes.

Recursos Hídricos.
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ABSTRACT

One of the main allies for the monitoring, protection and conservation of natural environments

is the Geographic Information System (GIS), which through geoprocessing produces

information capable of being translated and evaluated in the field, being a technological tool

and useful in the current moment of the world, where impacts happen in a short space of time.

The research theme arose after the Curiaçu- Guardians of the Forest Extension Project

(2018-2021). First by the environmental education activities aimed at the conservation of

water resources, secondly aligning the purposes of the 2021 work, performed by the Waters'

Cradle Extension Action, through the mapping and diagnosis of springs in the Hortênsias

Region. For this study we selected the springs of the sub-basin of the Tiririca stream, which

has part of its area in the National Forest of Canela, which has greater vulnerability within this

Conservation Unit. The methodology used is based on geoprocessing techniques by QGIS

3.16.5- Hannover software, with the maps generated from an MDE (Digital Elevation Model),

ALOS PALSAR 06/12/2017, of spatial resolution of 12.5 meters. The field was carried out

with a Garmin eTrax 30 GPS, as well as the application of a questionnaire via Google Forms

to record the information of each mapped spring point and also images recorded with a cell

phone. As a result it was possible to identify the existence of springs critically affected by

anthropic impacts; others that no longer exist due to their filling up; certain points had

drainage pipes; some springs are well preserved. These results showed a diversity of situations

that indicate the need for a delimitation with priority areas for the conservation of water

resources in the Canela Forest.

Keywords: Geoprocessing. Mapping. Canela National Forest. Springs. Water Resources.
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1 INTRODUÇÃO

Este Trabalho de Conclusão de Curso II do Bacharelado em Gestão Ambiental da

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), trata da aplicabilidade das técnicas de

geoprocessamento por meio de softwares e dados gratuitos para promover a conservação das

nascentes situadas na Floresta Nacional (FLONA) de Canela, Rio Grande do Sul.

A área escriturada da FLONA de Canela é de 557,5000 hectares, enquanto a área

planimétrica (georreferenciada) é de aproximadamente 530,8573 hectares, composta

principalmente de áreas naturais, florestas plantadas, banhados, estradas e aceiros (BRASIL,

2017). Além de disponibilizar áreas de uso público para visitação e trilha, também conta com

vários nichos para pesquisa e extensão universitária. A FLONA de Canela possui um plano de

manejo bem abrangente, com dois volumes divididos em diagnóstico e planejamento. O plano

de manejo é um acervo norteador para pesquisas que venham a colaborar no meio acadêmico,

científico, representando um enriquecimento do conhecimento relativo à UC, como é o caso

desta pesquisa.

No ano de 2018, foi desenvolvido juntamente com um grupo de colegas do Curso de

Bacharelado em Gestão Ambiental da Unidade Hortênsias da UERGS, um projeto de

extensão universitária, nomeado com o “Projeto Curiaçu- Guardiões da Floresta”. A ação

partiu de uma necessidade identificada por nós acadêmicos em parceria com o gestor da

unidade Antônio César Caetano, de aproximação da comunidade com a UC visando criar o

que nomeamos como empatia ambiental, gerando uma forma de identificação e elo afetivo do

indivíduo com o local.

O Projeto Curiaçu foi dividido em etapas anuais. Inicialmente teve como mote a

sensibilização e a criação de um grupo de educadores regionais, e durante o ano foram

realizadas reuniões de debate e diálogo, indo desde a apresentação da FLONA até propostas

de educação ambiental para o espaço. No segundo ano a atuação do projeto foi na capacitação

destes educadores, foram convidados professores da UERGS e profissionais capacitados em

diversas áreas ambientais, oferecendo oficinas com temáticas específicas que poderiam

agregar valor ao trabalho realizado em sala de aula. Nessa etapa, o projeto contou com o

apoio da Secretaria Municipal de Educação da cidade de Canela, do Instituto Chico Mendes

de Biodiversidade (ICMBio), sendo representado pela Floresta Nacional de Canela, e também
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do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Canela (COMDEMA), que incluiu a proposta

do Projeto Curiaçu em um fundo de meio ambiente do município, possibilitando o

investimento em transporte para que turmas do ensino público de Canela pudessem visitar a

Floresta Nacional de Canela. A atuação do projeto teria continuidade no ano de 2020, mas a

pandemia de COVID-19 impediu a retomada das atividades. No geral, o Projeto Curiaçu teve

uma grande importância para seus participantes, cumprindo seus objetivos, formando um

grupo engajado e gerando conhecimento ambiental de qualidade para educadores e jovens do

município.

Como o “Projeto Curiaçu- Guardiões da Floresta” foi um produto criado por

acadêmicos, recebendo apoio e parceria dos professores da Unidade Hortênsias da UERGS,

também surgiu a constatação de que seria necessário dar continuidade a ele com viés

científico, mais especificamente nas pesquisas de nossos trabalhos de conclusão de curso. Por

isso, a presente pesquisa desenvolvida neste trabalho de conclusão de curso será direcionada

para a área do geoprocessamento de recursos hídricos, realizando um mapeamento e

diagnóstico ambiental das nascentes localizadas na UC, uma das áreas de estudo que

apresenta dados prévios obtidos no plano de manejo, além de conflitos diversos com a

comunidade canelense. Portanto, necessita de atualizações, visando contribuir para a atual

gestão da UC e futuras pesquisas, que venham a gerar propostas e possíveis resoluções na

gestão destes recursos hídricos.

De acordo com Brito (2021), a FLONA e também sua zona de amortecimento

enfrentam impactos provenientes da falta de planejamento urbano da cidade de Canela,

juntamente com a ineficiência na coleta dos resíduos, que são possíveis de se encontrar nos

acessos da UC, nos campos baldios e também nas trilhas; a falta de saneamento dos esgotos

domésticos acaba impactando diretamente sobre o sistema hídrico; a diminuição da flora e

fauna provocadas pela entrada da comunidade do entorno na UC para a caça, pesca e coleta de

pinhão de maneira ilegal.

Além disso, no atual momento histórico da Floresta Nacional de Canela, surgem novas

reivindicações do espaço da parte dos remanescentes caingangues no reconhecimento da

mesma como território indígena e daqueles moradores do entorno, descendentes dos

colonizadores italianos e alemães da região, que realizam incursões para as práticas ilegais no

local. Além disso, também se inserem aqui as questões que envolvem o ICMBio como
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instituição, que prevê no Plano de Manejo desta UC o uso público, que se encontra diante da

abertura de concessões à iniciativa privada, bem como a atuação do poder público e conselhos

do município no que diz respeito à FLONA (ANDRADE NETO, 2021).

Sabendo disso, quais são as ferramentas que um gestor ambiental pode utilizar para

remediar, ou até mesmo gerenciar esses conflitos presentes que afetam não somente a UC,

mas a cidade como um todo, sendo que a água é um bem de uso comum e representa um dos

mais importantes recursos naturais para a manutenção da vida, e também da qualidade de

vida.

Assim, o presente trabalho tem como objetivo geral a realização de um mapeamento

que contribua para a gestão da UC, na tomada de decisões envolvendo a conservação das

nascentes e seus recursos hídricos. Dentre os objetivos específicos estão:

a) realizar o mapeamento das nascentes, com o maior nível de detalhamento possível,

utilizando dados disponíveis gratuitamente. b) fornecer informações e mapas que auxiliem a

gestão da FLONA de Canela no diagnóstico da atual situação das nascentes existentes na

sub-bacia do Arroio Tiririca; c) disponibilizar um mapa com o diagnóstico de cada ponto de

nascente mapeado e visitado no campo; d) colaborar com os objetivos da FLONA de Canela

que está diretamente ligado à pesquisa de questões ambientais.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL

Para compreender o planejamento, a busca por conceitos de referências para a produção

desta pesquisa foi fundamental. Precisa-se destacar as principais bases de conhecimentos que

nele são exploradas, como é o caso do Sistema de Informações Geográficas (SIG), o

geoprocessamento como uma ferramenta de gestão, as unidades de conservação e também o

objeto do estudo que são as nascentes.

2.1 SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA E GEOPROCESSAMENTO

Entende-se por geoprocessamento o conjunto de tecnologias de coleta, tratamento,

manipulação e apresentação de informações espaciais. É um termo amplo, que engloba

diversas técnicas, cada qual com funções específicas, como digitalização, conversão de dados,

modelagem digital de terreno, processamento digital de imagens e, dentre outros, os Sistemas

de Informações Geográficas (SIG). Estes últimos podem ser entendidos como a mais

completa das técnicas de geoprocessamento, uma vez que podem englobar todas as demais.

(NAJAR; MARQUES, 1998).

Najar e Marques (1998) citando Pina (1994), afirmam que o (SIG) permite reunir uma

grande quantidade de dados convencionais de expressão espacial, estruturando-os

adequadamente, de modo a otimizar o tratamento integrado de seus três componentes:

posição, topologia e atributos, na execução de análises e aplicações gráficas. São compostos

essencialmente por um sistema gerenciador de um banco de dados georreferenciados e

permitem a realização de análises espaciais complexas através da rápida formação e

alternação de cenários que propiciam a planejadores e administradores em geral, subsídios

para a tomada de decisões. Caracterizam-se por serem um potente instrumento de análise, ao

contemplar um amplo e qualitativo leque de alternativas nas avaliações e simulações destes

cenários.

Dentro da temática da pesquisa a utilização do SIG e o geoprocessamento de seus

dados, ocorrem na área de recursos hídricos visando extrair informações detalhadas sobre as

nascentes, dados que são possíveis de serem obtidos através desta importante ferramenta.
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De acordo com Zanetti et. al. (2010) citando Nascimento et. al., (2008) um Sistema de

Informações sobre Recursos Hídricos tem por objetivo gerar dados e divulgá- los, mantendo

atualizadas as informações sobre as disponibilidades e demandas de recursos hídricos, bem

como fornecer subsídios para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos. Esses dados

podem orientar a política de aproveitamento racional do recurso, bem como o aumento da

oferta hídrica, através do desenvolvimento de pesquisa sobre novas metodologias de locação

de poços, de estudos com vista ao conhecimento sobre as recargas e o limite de explotação

sustentável dos aqüíferos, bem como a realização de estudos sobre o potencial hídrico dos

aqüíferos e ações para sua proteção.

2.1.1 FLORESTA NACIONAL DE CANELA

A Floresta Nacional (FLONA), conforme definido pela Lei do SNUC – Sistema

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.1 integra uma das sete categorias do grupo

de Unidades de Conservação (UC) de uso sustentável, cujo objetivo básico é uso múltiplo

sustentável dos recursos florestais e a realização de pesquisa científica, com ênfase em

métodos para exploração sustentável de florestas nativas. O Decreto nº 1.298, de 27 de

outubro de 1994, que instituiu o regulamento das Florestas Nacionais, em seu 1° artigo

descreve as Flonas como áreas de domínio público, provida de cobertura vegetal nativa ou

plantada, que são estabelecidas com os seguintes objetivos: I – promover o manejo dos

recursos naturais, com ênfase na produção de madeira e outros produtos vegetais; II – garantir

a proteção dos recursos hídricos, das belezas cênicas, e dos sítios históricos e arqueológicos;

III – fomentar o desenvolvimento da pesquisa científica básica e aplicada, da educação

ambiental e das atividades de recreação, lazer e turismo (BRASIL, 2017).

A FLONA de Canela abriga importantes fragmentos de vegetação nativa da Floresta

Ombrófila Mista, com diversidade de ambientes naturais, como nascentes, banhados, cursos

d’água com trechos que se revezam entre corredeiras e remansos, lagoas, e toda a fauna e

flora características de cada um desses ambientes. Além de ser considerada área de alta

prioridade dentre as "Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e

Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira" (BRASIL, 2017).
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2.1.2 NASCENTES

Entende-se por nascente o afloramento do lençol freático que vai dar origem a uma

fonte de água de acúmulo (represa), ou cursos d’água (regatos, ribeirões e rios). As nascentes

localizam-se em encostas ou depressões do terreno, ou ainda, no nível de base representado

pelo curso d’água local; podem ser perenes (de fluxo contínuo), temporárias (de fluxo apenas

na estação chuvosa) e efêmeras (surgem durante a chuva, permanecendo por apenas alguns

dias ou horas) (BRETANHA, 2018).

De acordo com a Lei nº 12.651, que dispõe sobre a proteção da vegetação e APP:

Lei nº 12.651 de 25 de Maio de 2012, que dispõe em seu Artigo 1º sobre as normas
gerais de proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de
Reserva Legal; em seu Artigo 3º define APP como ‘área protegida, coberta ou não
por vegetação, com a função de preservar os recursos hídricos”. No Artigo 4º
“considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas 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., Brasil, 2012.

Toda intervenção em nascente, bem como nas demais APPs (o mesmo se aplica para

rios, córregos e lagos) deve ser precedida de consulta e respectiva autorização por parte dos

órgãos competentes de controle, orientação e fiscalização das atividades de uso e exploração

dos recursos naturais (BRETANHA, 2018).

A Resolução Conama nº 369, de 28/3/2006 (CONAMA), regulamenta este assunto,
dispondo sobre os casos quando é possível a intervenção ou supressão de vegetação
em APP em caso de:
I- utilidade pública
II- interesse social ou
III- baixo impacto ambiental

Art. 4º Toda obra, plano, atividade ou projeto de utilidade pública, interesse
social ou de baixo impacto ambiental, deverá obter do órgão ambiental competente a
autorização para intervenção ou supressão de vegetação em APP, em processo
administrativo próprio, nos termos previstos nesta resolução, no âmbito do processo
de licenciamento ou autorização, motivado tecnicamente, observadas as normas
ambientais aplicáveis. (CONAMA, 2006)
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De acordo com o plano de manejo, na Floresta Nacional de Canela existem mais de 68

pontos de afloramento d’água, os quais, por nascentes, ou olhos d’água, que, por sua

localização geográfica, se localizam nas cabeceiras de duas microbacias de Canela, a do

arroio Tiririca e do arroio Caçador. Dessa forma, os recursos hídricos que chegam à Floresta

Nacional de Canela recebem a contribuição desses corpos hídricos protegidos pela UC,

contribuindo para a melhoria da qualidade dos recursos hídricos à jusante da área protegida

(BRASIL, 2017).
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3 METODOLOGIA

A metodologia da pesquisa é do tipo experimental, pois visa gerar dados atualizados em

relação à situação ambiental das nascentes, bem como fazer uma análise prévia dos

parâmetros, definindo áreas prioritárias de conservação.

3.1 ÁREA DE ESTUDO

A pesquisa foi desenvolvida na Floresta Nacional de Canela, localizada no Bairro

Ulisses de Abreu, anteriormente denominado Tiririca, no município de Canela, Rio Grande do

Sul (Figura 1). Sua área escriturada é de 557,5 hectares, enquanto a área planimétrica

(georreferenciada) é de aproximadamente 530,8573 hectares, composta principalmente de

áreas naturais, florestas plantadas, banhados, estradas e aceiros. Em relação ao município de

Canela, a área da FLONA ocupa cerca de 2,1% do território municipal (BRASIL, 2017).

Conforme Coelho (2008), a FLONA está inserida na Bacia Hidrográfica do Caí e

acaba sendo subdividida em duas sub-bacias hidrográficas, sendo elas a do arroio Caçador e

arroio Tiririca. A primeira nascendo nas partes altas da cidade de Canela e ocupando a porção

norte da UC, essa sub-bacia conta com 21,97 km2, drena áreas preponderantemente florestais.

O Arroio Tiririca possui um leito rochoso, profundidade máxima de 0,66 m e declividade

média de 4,81%, com uma vazão de 0,20 m3/s. Após um percurso de 10,29 km, da nascente

até a foz, esse arroio flui em uma cachoeira que deságua no Rio Caí, mais especificamente no

Parque da Ferradura em Canela.
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Figura 1- Mapa da localização da Floresta Nacional de Canela no município de Canela/RS.

Elaboração: Autor, 2021.
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O local é de fácil acesso, existem placas de indicação para chegar até a UC, porém

algumas dessas placas ainda denominam o local como IBAMA, sendo que há cerca de 20

anos o ICMBio é o órgão gestor.

3.1.1 BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAÍ

Dentre as 25 bacias hidrográficas identificadas no estado do Rio Grande do Sul, a

Floresta Nacional de Canela está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Caí, identificada na

Figura 2, juntamente com as duas sub-bacias. A Bacia do Rio Caí abrange uma área de

aproximadamente 496.672,8961 hectares, e onde vive uma população de cerca de 490.000

pessoas (BRASIL, 2017).
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Figura 2 - Mapa de localização das sub bacias do Caçador e Tiririca dentro da bacia do Rio Caí em Canela/RS

Elaboração: Autor, 2021.
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3.1.2 SUB-BACIAS DO ARROIO TIRIRICA E ARROIO CAÇADOR

Em uma escala mais aproximada, a FLONA ocupa uma área que se insere em duas

sub-bacias, sendo elas: do Arroio Tiririca e do Arroio Caçador. A FLONA está praticamente

dividida ao meio pelas duas sub-bacias Figura 3, sendo que 49,52% de sua área pertence à

sub-bacia do Arroio Caçador e os restantes 50,48% encontram-se na sub-bacia do Arroio

Tiririca, considerando a área total da UC como sendo de 535,09 hectares (BRASIL, 2017).
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Figura 3- Mapa com as duas sub bacias da Floresta Nacional de Canela

Elaboração: Autor, 2021.
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Segundo Coelho (2008) a sub-bacia do Arroio Tiririca, juntamente com suas nascentes

(que são os objetos de estudo), tem grande parte inserida na zona urbana do município de

Canela como a Figura 3  mostra.

O nome Tiririca se deve provavelmente a Cyperus esculentus L., espécie de planta da

família Cyperacea encontrada muito comumente em brejos e áreas ripárias desse arroio e

antigamente utilizada para produzir trançados no artesanato local. A sub-bacia do arroio

possui cerca de 16,29 km2, dos quais 2,38 km2 estão inseridos na FLONA. Essa área

representa cerca de 46% da área total da UC. Esse arroio tem sua foz no Arroio Caracol,

conhecido pela cascata de mesmo nome, sendo um afluente direto do rio Caí. Logo antes do

Tiririca fluir para a jusante da FLONA, completando seus 8,5 km de extensão entre as suas

nascentes e sua foz, existe um represamento artificial que forma a Lagoa Tiririca, no interior

da UC.

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O procedimento metodológico desta pesquisa se iniciou a partir do levantamento

bibliográfico, através da consulta de revistas científicas, teses, dissertações, monografias,

artigos, o plano de manejo da UC e sites da internet sobre assuntos relacionados com a

problemática da pesquisa.

A segunda fase da metodologia seguiu na etapa de geoprocessamento, buscando os

arquivos para a produção dos mapas, e posteriormente confirmação dos dados em campo e

análise para a produção do mapa final e dos resultados.

3.2.1 Descrição da Elaboração

Este estudo é o resultado do mapeamento da sub-bacia do arroio Tiririca da Floresta

Nacional de Canela, RS, utilizando técnicas de geoprocessamento por meio de ferramentas

que possibilitam a caracterização topográfica e hidrológica do local, com as quais é possível

gerar mapas de hidrografia com a delimitação de sub-bacias de drenagem, determinação da

ordem dos rios (segundo Strahler,1952) e a extração das respectivas nascentes para subsidiar

as ações de caracterização e diagnóstico destas últimas.
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Para atingir o objetivo proposto, o levantamento se deu em dois momentos, que foram:

etapa de processamento (laboratório) e etapa de campo.

Na etapa de laboratório foi realizada a revisão bibliográfica a respeito dos

procedimentos de geoprocessamento, na leitura, tratamento, análise e manipulação dos

dados utilizando software livre e gratuito de SIG (Sistema de Informação Geográfica) –

QGIS versão 3.16.5-Hannover. No campo se utilizou o GPS Garmin eTrax 30 para

localização dos pontos, a câmera do celular para registros das nascentes e o Google Forms no

preenchimento do questionário.

Os mapas foram gerados a partir de um MDE (Modelo Digital de Elevação), ALOS

PALSAR 06/12/2017, (AP_04580_FBS_F6590_RT1.dem) resolução espacial de 12,5metros,

disponível em:

<https://search.asf.alaska.edu/#/?zoom=9.831091150458851&center=50.529073,29.624

242&dataset=ALOS> , que armazena dados de altimetria sendo possível gerar as curvas de

nível, declividade, delimitação das bacias hidrográficas e extração da rede de drenagem. Para

a geração dos mapas com informações hidrográficas da Floresta Nacional de Canela

seguiu-se os seguintes passos:

I. Formulação de um banco de dados contendo vetores com os limites da FLONA de

Canela disponível em: <https://www.gov.br/icmbio/pt-

br/assuntos/biodiversidade/unidade-de-conservacao/unidades-de-biomas/mata-

atlantica/lista-de-ucs/flona-de-canela>; os municípios do Rio Grande do Sul disponíveis em:

<https://www.ibge.gov.br/geociencias/downloads-geociencias.html>.

II. Em seguida foram feitos os seguintes passos no Software Qgis 3.16.5- Hannover:

importação do MDE ALOS PALSAR, foram reprojetadas as coordenadas para o SCR

SIRGAS2000; utilização da ferramenta de processamento “fill skins (wang & liu)” para

extração das bacias hidrográficas; aplicação da ferramenta “channel network and drainage

basins” extraindo direção do fluxo/ conectividade de fluxo/ ordem dos rios/ bacias de

drenagem/ canais e junções.

Após extração destas informações foi necessário abrir a tabela de atributos das junções

para excluir os itens “junctions” e deixar somente os “spring” que se referem às nascentes.

Assim como classificar os canais de acordo com a ordem dos rios, abrindo as propriedades da

https://search.asf.alaska.edu/%23/?zoom=9.831091150458851&center=50.529073%2C29.624242&dataset=ALOS
https://search.asf.alaska.edu/%23/?zoom=9.831091150458851&center=50.529073%2C29.624242&dataset=ALOS
https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/unidade-de-conservacao/unidades-de-biomas/mata-atlantica/lista-de-ucs/flona-de-canela
https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/unidade-de-conservacao/unidades-de-biomas/mata-atlantica/lista-de-ucs/flona-de-canela
https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/unidade-de-conservacao/unidades-de-biomas/mata-atlantica/lista-de-ucs/flona-de-canela
https://www.ibge.gov.br/geociencias/downloads-geociencias.html
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extração “canais” numerando de 1 até 7, alterando a coloração e largura dos canais para

interpretação da direção do fluxo dentro das bacias e sub-bacias nos mapas finais.

III. A última etapa foi baseada na composição de cada mapa, adicionando legendas

completas, título bem descritivo do que constava no mapa, informações sobre sistema de

coordenadas, autor e data.

Logo após a elaboração dos mapas, foram feitas as saídas de campo para conferir a

localização da nascente, registrar imagens, preencher o questionário e analisar cada um dos

pontos. As saídas ocorreram nos dias 15, 23 e 25 de novembro e o questionário foi respondido

via Google Forms no campo.

Por este processo de geoprocessamento foi possível determinar as nascentes existentes

na UC e posterior verificação a campo, bem como a realização do diagnóstico ambiental por

intermédio de uma análise dos parâmetros ambientais previamente definidos. A etapa de

análise foi desenvolvida juntamente com os integrantes do “Projeto Curiaçu- Guardiões da

Floresta”, através da “Ação Berço das Águas”, que mapeou e classificou da mesma forma

nascentes de localidades do município de São Francisco de Paula/RS, e a etapa do munícipio

de Canela foi realizada para produção desta pesquisa. Portanto, esta etapa ocorreu com o

preenchimento do questionário de campo contendo informações como:

-Cidade,     local,     bacia    hidrográfica,     condições     climáticas     e     coordenadas;

-Tipo de nascentes, acesso ao ponto, temporalidade (perene, intermitente e etc.), tipo de

vegetação, contexto da ocorrência (no caso em uma UC), proximidade com residências ou

criatórios   de   animais,   situação   da   APP   (50 m   do   entorno   da   nascente);

-Condição ambiental (natural, represada, drenada, aterrada e etc.), uso ou finalidade da

nascente.

Após responder este questionário no campo, se atribui valores aos resultados obtidos de

cada ponto de nascente, juntamente com os registros de imagem obtidos via câmera do

celular, classificando de acordo com o enquadramento de uso direto, ocupações próximas e de

qualidade, como a Figura 5 mostra abaixo.
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Figura 4. Sistema de classificação da qualidade ambiental dos pontos de nascentes

Elaboração: Autor, 2021.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como resultados obtidos pelo geoprocessamento dos dados foi possível extrair 23

pontos de nascentes no território da FLONA de Canela, 11 na sub-bacia do arroio Tiririca e 12

na sub-bacia do arroio Caçador (Figura 5.) . Este resultado comparado com o mapeamento

citado no plano de manejo da UC apresentou importante relevância, haja vista que os dados

utilizados nesta pesquisa são gratuitos, portanto não possuem tanta precisão. Além disso, no

plano de manejo somente é citado a existência de mais de 68 nascentes, mas não possui

nenhum mapa que faça uma ilustração deste número e apresente ao leitor. A colaboração desta

pesquisa busca justamente isso, gerar conteúdo e informação que auxilie a gestão da UC na

tomada de decisão em áreas prioritárias para conservação, também alimentando um banco de

dados que servirá de conhecimento, consulta e base para outras pesquisas a serem realizadas.



28

Figura 5. Mapa com as nascentes da Floresta Nacional de Canela e sua distribuição nas duas sub-bacias

Elaboração: Autor, 2021
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A principal área de estudo do projeto são as nascentes existentes na sub-bacia do arroio

Tiririca, pois, é a sub-bacia que está diretamente exposta à construções irregulares com o

avanço da área urbana, nas áreas internas da FLONA esta sub-bacia abriga as principais

trilhas da UC, além dos seus cursos d'água irem diretamente para o Parque Estadual do

Caracol (importante ponto turístico da cidade), na parte Sul da UC Figura 6 se localiza toda a

área da sub-bacia do arroio Tiririca. No mapa da Figura 6 são apresentados os 11 pontos

obtidos dentro desta sub-bacia, sua numeração não segue uma ordem correta, porque a

classificação da tabela de atributos do software Qgis numerou também as nascentes da

sub-bacia do Caçador (que serão utilizadas em outra pesquisa). Observando os mapas das

figuras 4 e 5, é possível identificar que essa sub-bacia é a que está mais comprometida, pois

ela apresenta diversas nascentes dentro da própria área urbana da cidade, fato que chama

atenção porque não foram respeitadas as legislações em relação às Áreas de Preservação

Permanente, mostrando uma falha de planejamento e de fiscalização do crescimento urbano

da cidade de Canela.
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Figura 6. Mapa com os pontos de nascentes e suas coordenadas na sub-bacia do arroio Tiririca da Floresta Nacional de Canela.

Elaboração: Autor, 2021.
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A figura 7 mostra a localização próxima dos pontos das nascentes 1 e 2, onde não foi

possível ter acesso, pois há um cercamento impedindo de adentrar na floresta, local que o

GPS indicava como sendo o afloramento d’água. Através da imagem é possível identificar

diversas residências, até mesmo um criatório de animais, ao final do asfalto foi construída

uma tubulação, dando continuidade a um arroio que passa no local. Aproximando-se das

residências é possível observar o curso d’água destas duas nascentes, e também que há o

descarte de esgoto doméstico sem nenhum tratamento diretamente dentro do arroio.

Figura 7. Imagem com construções nas proximidades das nascentes 1 e 2

Fonte: Autor, 2021.

O ponto 3, apresentado pela figura 8 está localizado em área de banhado com dimensão

consideravelmente grande, fica ao lado da estrada de acesso à FLONA. Um dos problemas

apresentados é a supressão da vegetação natural e o plantio de pinus na sua proximidade, além

da presença de construções irregulares, lixo dentro do banhado e na estrada também.
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Figura 8. Imagem do ponto de nascente 3 (área de banhado).

Fonte: Autor, 2021.

O ponto 4 apresentado na Figura 9 é um dos pontos que apresentou maior índice de

qualidade ambiental, com área de mata nativa bem preservada, sem nenhum tipo de residência

nas proximidades, a trilha mais próxima fica bem distante da nascente, então o acesso foi bem

difícil, sua formação se dá por vários pontos de alagamento que se unem formando um único

curso d’água.

Figura 9. Imagem do ponto de nascente 4.

Fonte: Autor, 2021.
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O ponto 5, como mostra a Figura 10 se enquadra em uma classificação de boa qualidade

dos recursos hídricos, todo o curso d’água até a nascente possuem características como a da

foto, com diversas pedras e água corrente, não possui trilha mas pelo arroio que se forma

acaba sendo fácil chegar até o ponto onde há o afloramento desta nascente.

Figura 10. Imagem da nascente do ponto 5.

Fonte: Autor, 2021

Diferentemente dos outros pontos, a figura 11 que apresenta o ponto 6 foi localizado no

curso d’água mas não foi possível encontrar um acesso que chegasse até a nascente, pois a

vegetação era muito densa. Porém, pela proximidade com a nascente do ponto 5 e pelas duas

apresentarem semelhanças em sua ocorrência, constatou-se que a atribuição de valores para a

análise deste recurso seria a mesma adotada para o ponto 5.
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Figura 11. Imagem do curso d'água da nascente 6.

Fonte: Autor, 2021.

A figura 12 apresenta a nascente 8 , ponto que não houve como localizar a ocorrência de

áreas alagadas e nem de afloramento de água, as coordenadas indicavam que a nascente se

localiza logo abaixo da trilha, mas aparentemente é uma nascente que só é ativa em períodos

chuvosos, pois observou-se a existência de um cano para o escoamento da água de um lado

para o outro da estrada. Mesmo que estivesse seco, havia indícios de musgos e uma feição

semelhante a de outras nascentes.

Figura 12. Localização da nascente do ponto 8.

Fonte: Autor, 2021.
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A nascente 9, como mostra a figura 13 foi de fácil identificação e acesso, havia

proximidade com a estrada, mas nascia há uma certa distância para acima, tendo que adentrar

a mata nativa caminhando aproximadamente uns 30m até localizar o afloramento. O curso

d’água desta nascente também passa sob a estrada, possui drenagem por meio de canos para

manter o seu fluxo. Apresentou índices satisfatórios quanto à qualidade, tendo como único

problema esta passagem sob a estrada, pois, a água acaba ficando acumulada e vai infiltrando

lentamente para o outro lado. Como a imagem mostra, há presença de partículas suspensas.

Figura 13. Nascente do ponto 9.

Fonte: Autor, 2021.

As nascentes 12 e 13, imagem da figura 14 (que mostra o curso d’água) não foram

avistadas, somente seu curso d’água que foi facilmente localizado. A imagem registrada é até

onde o grupo conseguiu acesso, após isso o terreno se tornava muito íngreme e com mata

fechada. Mas o que se pode observar é que o recurso hídrico estava bem preservado, não

apresentava uma vazão grande, possivelmente em decorrência da falta de chuva na região

neste período.
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Figura 14. Imagem do curso d’água que os pontos 12 e 13 formam.

Fonte: Juliana Petzinger, 2021.

A nascente 14 , como a figura 15 mostra, não foi possível de ser localizada, após

chegar ao ponto indicado pelo GPS, o grupo se deslocou pelas proximidades, tentando

identificar algum curso d’água próximo ou feição que indicasse a presença de água, mas não

foi encontrado nenhum indicativo. Após debate entre os colegas presentes na saída, chegou-se

à conclusão de que esta nascente foi aterrada ou pela presença massiva de pinus acabou

secando.

Figura 15. Imagem da localização indicada pelo GPS do ponto 14 (aparentemente foi
aterrado).

Fonte: Juliana Petzinger, 2021
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Como enquadramento no sistema de classificação ambiental das nascentes da

sub-bacia do arroio Tiririca, pode-se destacar uma diversidade de classes, definindo áreas

prioritárias e que necessitam de maior atenção quanto à preservação da sua qualidade. A

primeira área em destaque, e talvez mais preocupante são as localizações dos pontos 1, 2, 3 e

14 como mostra a seguir a figura 16, que apresentaram classificações predominantemente

críticas, principalmente pela presença de loteamentos irregulares, descarte de esgoto

doméstico sem tratamento, além da presença de monocultivo de pinus em sua APP.

Uma segunda área, com enquadramento razoável dentro do sistema de classificação,

são as localizações dos pontos 8, 9, 12 e 13 na figura 16, inclusive apresentando

características bem semelhantes, como a drenagem do seu curso d’água por debaixo de uma

estrada, todas apresentando pouca vazão, presença de pinus na sua APP. São recursos que

estão cumprindo seu papel no abastecimento dos cursos hídricos, porém com um rendimento

bem abaixo do seu potencial.

A terceira e melhor área avaliada, se enquadrando como qualidade boa dentro do

sistema de classificação da qualidade ambiental dos pontos das nascentes, está na localização

dos pontos 4, 5 e 6 destacados na figura 16, que apresentaram bons índices, incluindo

nascente bem preservada, dentro de mata nativa, boa vazão, perenidade, sem construções ou

indicativos de impactos antrópicos na sua APP. Esta área demonstrou ser um importante

remanescente de nascentes bem preservadas, merecendo destaque e atenção quanto à sua

proteção.

O mapa da figura 16 é fruto da pesquisa feita em conjunto com a “Ação Berço das

Águas”, demonstra através de classificações de formas e cores, a atual situação ambiental de

cada nascente da sub-bacia do Arroio Tiririca que se encontra dentro da Floresta Nacional de

Canela, bem como foi destacado nos comentários acima.
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Figura 16. Mapa final com o diagnóstico ambiental das nascentes da Floresta Nacional de
Canela.

Fonte: Autor, 2021.
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todos esses dados levantados, primeiramente na etapa de geoprocessamento e

em seguida nas saídas de campo, conclui-se que dentro da UC existem áreas que precisam de

maior atenção quanto à proteção das suas nascentes, pois, são as principais etapas do ciclo

hidrológico.

Dentro dos resultados obtidos, pode-se destacar 3 áreas com diferentes classificações de

acordo com seus pontos, como é o caso dos pontos 1, 2, 3 e 14, que formam uma das áreas

mais sensíveis e impactadas. Já os pontos 8, 9, 12 e 13 apresentam índices razoáveis de

qualidade e semelhanças quanto às características e problemas também. Por último e não

menos importante, as nascentes 4, 5 e 6, recursos que demonstraram a melhor classificação

dentro do sistema de qualidade ambiental aplicado ao estudo.

Todos os dados gerados, sendo na etapa de laboratório ou de campo, foram de extrema

importância, pois possibilitaram a apresentação de um diagnóstico ambiental envolvendo as

nascentes da sub-bacia do arroio Tiririca existentes dentro da FLONA de Canela, tendo como

embasamento os conhecimentos e capacitações de um gestor ambiental.

Portanto, se constatou a necessidade da presença do mapa utilizado na “Ação Berço das

Águas” também neste trabalho de pesquisa, porque é uma importante colaboração, através de

um material final, com objetivo de apresentar um diagnóstico ambiental das nascentes da

FLONA de Canela que seja de fácil interpretação.

Tornando o conteúdo acessível e facilmente compreensível para a comunidade,

principalmente a do entorno da UC que se relaciona diretamente com os recursos hídricos ali

presentes e também para a gestão, para que possam trabalhar na recuperação ou proteção

destes recursos.
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