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RESUMO 

 

O presente trabalho fez um diagnóstico das principais nascentes que 

abastecem o Ribeirão Santa Fé, levantando as características ambientais de 14 nascentes 

afluentes do ribeirão. As nascentes foram classificadas de acordo com seu grau de 

degradação, como nascente degradada, nascente perturbada ou nascente conservada. Foi 

aplicado um diagnóstico em todas as nascentes estudadas, sendo levado em consideração 

o uso, conservação e cobertura do solo, o tipo de vegetação: nativa, floresta ou campo 

bem como a qualidade da água da nascente: com presença de lixos ou odor, além de outras 

inerentes à degradação ambiental. O município de Santa Fé de Minas-MG está num 

divisor de águas, entre os rios Paracatu, Urucuia e São Francisco. A melhoria nas 

condições ambientais das nascentes que abastecem o principal Ribeirão que nasce e 

desagua dentro do próprio município é preocupação constante dos ribeirinhos e tem apoio 

dos órgãos ambientais locais e estaduais, porém não havia um diagnóstico norteador de 

ações que auxiliasse na execução dos trabalhos. Os baixos índices pluviométricos nos 

últimos cinco anos, segundo o INPE-INMET, o desmatamento as ações antrópicas como 

estradas, monocultivo de eucalipto, pecuária, desmatamento e barragem de terra tem 

contribuído para a escassez de água, morte de nascentes e até córregos inteiros na região 

de Santa Fé de Minas-MG. Foram identificadas 06 nascentes degradadas, 02 conservadas 

e 06 perturbadas. Este diagnóstico contribuirá para tomada de decisões quanto a 

revitalização, conservação e recuperação das nascentes, promovendo melhoria das 

condições ambientais das nascentes e consequentemente do volume de água do Ribeirão 

Santa Fé.  

 

Palavras-chave: Conservação, Degradada, Perturbada e Conservada. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ABSTRACT 

 

Current work is an environmental assessment of the 14 main springs 

occurring in Ribeirão Santa Fé catchment area. It consists in a classification according to 

the degree of degradation, i.e. if the spring is degraded, disturbed or intact. For this 

classification were considered soil use and cover, type of vegetation: native and other 

characteristics of the stream like presence of litter and odor. The municipality of Santa Fé 

– MG belongs to a watershed between Paracatu, Urucuia and São Francisco rivers. 

Riparian community is concerned with the conservation and enhancement of 

environmental conditions of Ribeirão Santa Fé and have the support of state and local 

agencies. However, there is no guideline of actions necessary to recover or maintain the 

watershed. Water shortage is a function of low precipitation in the last five years, 

according to INPE-INMET, deforestation and other anthropogenic activities like roads 

monoculture of eucalyptus, livestock and dam construction. As a result of this work there 

were identified 06 degraded, 06 disturbed and 2 intact. This assessment will contribute to 

decision making regarding spring revitalization, conservation and recovery in the 

catchment area of Ribeirão Santa Fé, promoting environmental improvement of riparian 

zones and the recomposition of natural flow regime. 

 

 

Keywords: Conservation, Degraded, Disturbed and Preserved. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 O planeta terra é dependente da água, fonte crucial para manter a vida no 

planeta terra e fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas. (SÁNCHEZ, 2008). As 

destruições da cobertura vegetal, com a intensificação do uso agrícola e de pastoreio, 

agregados às práticas inadequadas de manejo do solo, estão associadas a processos 

erosivos e a alterações da qualidade ambiental (SOUZA, 2010).  

O atual modelo de desenvolvimento econômico tem se apresentado 

inapropriado para atender ás demandas hídricas de uma população que cresce de forma 

acelerada. Devido ao progresso tecnológico aplicado à agricultura, impõe-se novos riscos, 

cada vez maiores, quer em escala, frequência, tempo e impactos ambientais, associados 

ao uso em demasia do solo e atividades humanas irracionais, que implicam em uma 

diversidade de prejuízos.  

A bacia do Ribeirão Santa Fé tem inúmeras nascentes, todas com sua 

importância do ponto de vista a ajudar na composição total do Ribeirão, mas este trabalho 

se aterá em diagnosticar e estudar as que têm maior representatividade no volume total 

de água. 

O município de Santa Fé de Minas é caracterizado pelo bioma cerrado e sua 

vegetação típica.  É conhecido pela abundância de seus recursos hídricos, no qual o 

Ribeirão Santa Fé é privilegiado por ter inúmeras nascentes e veredas que desaguam em 

seu leito que segue abastecendo a cidade e algumas comunidades rurais, onde 

agropecuaristas usufruem desse bem para irrigar, dessedentar animais, uso doméstico etc.  

Ao longo anos essa realidade vivenciada por muitos produtores está sendo 

descaracterizada pelos graves problemas hídricos como escassez de chuvas e baixa dos 

corpos hídricos que assolam a região, causados ou acelerados pelo monocultivo de 

eucalipto, pela utilização de estradas para a locomoção entre os talhões e a cidade e ou os 

talhões e propriedade, degradação e fragmentação de ambientes. 

Construções de barragens de terra, superpastoreio, desmatamento ilegal às 

margens do Ribeirão para a retirada de árvores de lei tanto para o comércio quanto para 

a queima, etc. são fatores que provocaram mudanças significativas no bioma e nos 

recursos hídricos da região. Desta forma torna-se necessária a intervenção com medidas 
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mitigadoras e conservacionistas para a melhoria da qualidade ambiental, em especial dos 

recursos hídricos essenciais para a viabilização da vida. 

Araújo, Almeida e Guerra (2009), diz que medidas como reflorestamento, 

proteção de nascentes e veredas, construções de bacias de captação de águas pluviais, 

construção de terraços, instalação de paliçadas e estabilização de voçorocas são 

imprescindíveis do ponto de vista da recuperação da bacias hidrográficas, o que pode ser 

usado no Ribeirão Santa Fé. 

Espera-se que a maioria das nascentes tenham algum tipo de degradação 

ambiental: perturbadas e degradas, devido principalmente a tipologia do relevo da região, 

bem como o material de origem do solo, que é muito arenoso. Em função do relevo plano 

e ausência de medidas mitigadoras e conservacionistas, as nascentes ficaram propensas 

às degradações. 

 

2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  Introdução à questão ambiental 

 

Elementos históricos:  

Segundo Setti (1995), a disponibilidade de água doce na terra atinge 1.370 

milhões de Km³, sendo apenas 0,6% de água doce líquida disponível naturalmente. Desse 

valor apenas 1,2% é de águas superficiais encontradas em rios e lagos e o restante, está 

no subsolo.  

A água é o constituinte mais precioso da terra, sendo ingrediente essencial à 

vida e a parte mais essencial à formação dos seres vivos, podendo atingir até 95% do peso 

total de um vegetal (SUTCLIFFE, 1980).  

Embora em observe, por vários países do mundo, total negligência e falta de 

visão em relação a esse recurso, é de se esperar que os seres humanos tenham pela água 

grande respeito, que procurem manter seus reservatórios naturais e salvaguardar sua 

pureza. A água que outrora parecia um bem infindável pode no futuro comprometer a 

permanência da espécie humana e muitos outros seres vivos aquadependente, a menos 

que haja uma melhora significativa na administração e uso dos recursos hídricos 

terrestres. Para enfrentar a escassez, devem-se considerar tecnologias para obtenção de 
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água mais limpa, diminuição do desperdício e do consumo excessivo, técnicas de reuso e 

de conservação, proteção de mananciais e reservas superficiais e subterrâneas em níveis 

local, regional e global. 

A questão ambiental nos termos em que é colocada hoje está incluída entre 

os temas que dizem respeito à modernidade. Ela ganhou espaço a partir da Conferência 

da Organização das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada 

em Estocolmo na Suécia em 1972, e nos últimos anos agitou debates, fundamentou 

programas de governos e ações decisivas das organizações não governamentais (ONGs), 

alterou significativamente a geopolítica mundial e vem inspirando o ideal de novos 

modelos de civilizações. Em outros termos, pode-se dizer que ela provocou uma 

verdadeira revolução em todo o planeta a fim de minimizar os impactos causados pelo 

homem a natureza. (BARGOS; MATIAS, 2011). 

Após essa Conferência, os países passaram a se preocupar e começaram a 

estruturar seus órgãos ambientais e estabelecer leis visando o controle da poluição 

ambiental, foi nessa época que surgiram as empresas especializadas na elaboração de 

Estudos de Impacto Ambiental e de Relatórios de Impacto Ambiental denominados pelas 

siglas EIA e RIMA que visavam controlar a instalação de novas indústrias e estabelecer 

exigências para as emissões das indústrias existentes.  

O Relatório da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, o Relatório de Brundtland, que foi publicado em 1987 sob título 

“Nosso Futuro Comum”, no qual permitiu disseminar mundialmente o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável, que mais tarde seria considerado um marco no processo 

de debate sobre a interligação entre as questões ambientais e o desenvolvimento, pois ele 

faz um alerta para a necessidade de as nações unirem-se na busca de alternativas para os 

rumos vigentes do desenvolvimento.  

A fim de evitar a degradação em nível planetário. Esse conceito foi 

desenvolvido no final da década de 1980, mas só ganhou força à partir da Conferência 

Mundial de Desenvolvimento e Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, 

no qual abriu novas esperanças para o enfrentamento da questão ambiental e consolidou 

muitas bases teóricas e políticas do desenvolvimento sustentável, desencadeou diversas 

convenções e acordos internacionais e por fim lançou a Agenda 21, cuja intuito é superar 

as contradições existentes no processo de desenvolvimento, eliminar as gritantes 
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diferenças regionais do planeta, erradicar a miséria e assegurar os direitos das gerações 

futuras. (BARGOS; MATIAS, 2011). 

No Século XXI, ocorreu em Johanesburgo, na África do Sul, a Conferência 

Rio+10, com objetivo de avaliar os resultados obtidos nos dez anos seguintes à 

Conferência do Rio de Janeiro evento esse que mostrou, no final do Século XX e início 

do Século XXI, que a questão ambiental ultrapassou os limites das ações isoladas e 

localizadas, para se constituir em uma inquietação de toda a humanidade.  

A preocupação com o uso parcimonioso das matérias primas escassas e não 

renováveis, a racionalização do uso de energia e a opção pela reciclagem, que combate o 

desperdício, convergem para uma abordagem mais ampla e lógica do tema ambiental que 

pode ser resumida pela expressão “qualidade ambiental”.  

Portanto, nos anos de 1990, pode-se observar que ocorreu uma mudança de 

enfoque com a gestão ambiental ou gestão eco eficiente e o foco passou a ser otimizado 

em todo o processo produtivo, buscando reduzir o impacto ambiental. Surgiu então o 

conceito de prevenção, fazendo uso de tecnologias mais limpas, menos poluentes ou 

perigosas, assim como o conceito do “ciclo de vida” do produto, que é a busca por tornar-

se ecologicamente correto, desde o nascimento do produto até o seu descarte ou com o 

seu reaproveitamento. Assim passou a introduzir novos conceitos, como: Certificação 

Ambiental, Atuação Responsável e Gestão Ambiental, que estrategicamente possuíam 

intuito de modificar o relacionamento entre as empresas, os órgãos de fiscalização e as 

ONGs atuantes na questão ambiental. No entanto, uma nova postura, baseada na 

responsabilidade solidária, começava a relegar a um segundo plano, as preocupações com 

multas e autuações, faziam as empresas tomarem maior cuidado com a suas imagens. 

(BARGOS; MATIAS, 2011). 

A partir desses eventos, a discussão sobre formas, alternativas de 

desenvolvimento capazes de incorporar a dimensão ecológica e social ganhou uma maior 

notoriedade, como a valorização de áreas protegidas, unidades de conservação -  UC, 

adesão a tecnologias mais baratas e viáveis para combater e minimizar os efeitos da 

poluição, para garantir o sequestro do gás carbônico - CO2; e permitindo o 

desenvolvimento e o consumo a partir de medidas conservacionistas.  

As áreas verdes são destinadas para compor o verde urbano, também é um 

indicador importante para a qualidade ambiental. Do mesmo modo fora do meio urbano 
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se mostra evidente que fazer a proteção da biodiversidade, garante a sobrevivência das 

espécies silvestres para as gerações futuras.  

 

2.2 Importância da água 

  

 A água do planeta é de aproximadamente 1,4 bilhões km³, entretanto 97% 

dessas águas são salgadas, a água doce corresponde a apenas a 3%, sendo que a maior 

parte está em calotas polares, restando menos de 1% para população humana, através de 

lagos, nascentes, rios e água subterrânea (LIMA-E-SILVA; GUERRA; DUTRA, 2007). 

O Brasil possui uma das maiores reservas de água doce do planeta com cerca 

de 12% do total, entretanto, possui problemas devido a má distribuição em seu território, 

dado que a maior parte, 80% dessa água, encontra-se na Bacia Amazônica nas regiões 

Norte e Centro-Oeste, onde a população presente representa apenas 7% da população 

brasileira (SANTOS JUNIOR, 2011). 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), Lei Nº. 9.433 de 8 de 

Janeiro de 1997, instituí no artigo 1º que a água é um bem de domínio público; sendo ela 

um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; em situações de escassez, o uso 

prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais; a 

gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; a bacia 

hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política e atuação do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; a gestão dos recursos hídricos deve 

ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das 

comunidades (BRASIL, 1997). 

De acordo com Tundisi (2009), a água é de extrema importância desde os 

primórdios da vida no planeta, apresentam diversas finalidades, sendo as maiores 

designações para os usos domésticos, dessedentação de animais, indústrias e irrigação, a 

demanda deste bem tem aumentado devido ao desenvolvimento econômico e ao 

crescimento populacional de forma desordenada. Em razão da grande quantidade de água 

retirada do seu ciclo natural, vem ocorrendo desequilíbrios no ciclo hidrológico. 

A água sempre foi considerada um bem renovável, mas devido ao aumento 

descomunal da população e da economia, e uma busca cada vez maior por alimentos e 

bens, têm comprometido a capacidade desse recurso em se renovar, em consequência 
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disso, a água passou a ser considerada como um recurso vulnerável e finito (ROCHA, 

2012). Com o crescimento populacional as demandas vão crescendo, colocando pressão 

sobre os recursos naturais, consequentemente gera diversos desafios, em especial na 

gestão de recursos hídricos, uma vez que todos os empreendimentos e atividades 

dependem da água (VARELLA, 2012). 

Considerando a água um bem natural distribuído de forma anômala sobre a 

superfície e aquíferos em todo o planeta, com o objetivo de que se tenha água disponível 

a todos, o seu uso deve ser gerenciado de forma correta, pois este é essencial para a vida 

na terra (TUNDISI, 2009). 

 

2.3  Diagnóstico Ambiental 

 

O diagnóstico ambiental é a caracterização da qualidade ambiental atual da 

área de abrangência do Estudo Ambiental, de modo a fornecer conhecimento suficiente 

para embasar a identificação e a avaliação dos impactos nos meios físico, biológico e 

socioeconômico que serve de ferramenta para orientar eventuais políticas públicas 

objetivando descrever as características da qualidade ambiental de um determinado local 

ou região, fazendo o levantamento de dados da área, para a melhoria da qualidade de vida 

das populações.  

Diversos autores enfatizam a importância do diagnóstico ambiental, dentre 

eles: 

Fontanella et al. 2009, diz que o conhecimento da disposição ambiental na 

qual as pequenas bacias apresentam é de extrema importância para gerir e manejar os 

recursos hídricos das bacias maiores nas quais estão inseridas. 

O diagnóstico ambiental estabelece um dos procedimentos essenciais para o 

planejamento e a administração dos recursos hídricos de qualquer bacia hidrográfica, 

baseia-se em uma associação de levantamentos sobre a área e a sua atual situação 

ambiental, onde as características observadas serão analisadas. MACHADO (2010). 

A diagnose ambiental é um instrumento ou ação inicial para pesquisas em 

campo ou de campo, a partir dela obter-se a noção do nível de interferência sobre o meio, 

causadas por ações antrópicas (GOMES, 2004).  
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O diagnóstico é resultado dos estudos de base, tendo grande importância para 

descrever e analisar a atual situação da área a ser examinada, que pode ser feita através 

de estudos de componentes e as relações dos processos do meio físico, biótico e antrópico 

(SÁNCHEZ, 2008). Ainda segundo o autor, para o estudo realizado é recomendado levar 

em consideração a utilização dos recursos naturais pela comunidade local, uma vez que 

este tem influência direta sobre o meio ambiente. 

 

2.3.1 Nascentes  

 

Nascentes, conhecidas como olhos d’água ou cabeceiras, são pontos de 

emersão de águas subterrâneas (dos aquíferos) que descarregam ou desaguam em cursos 

d’água formados ou alimentados por elas (GUERRA, 2001).  

Segundo Resolução CONAMA, que regulamenta o art. 2º da lei 477/65 nº 

303, de 20 março de 2002, artigo 2º, incisos II, VI e VII, que tratam especificamente sobre 

as nascentes e divisores de águas:  

 

[...]  

II – nascente ou olho d`água: local onde aflora 

naturalmente, mesmo que de forma intermitente, a água 

subterrânea; VI – base de morro ou montanha: plano horizontal 

definido por planície ou superfície de lençol d’água adjacente ou, 

nos relevos ondulados, pela cota da depressão mais baixa ao seu 

redor; VII –  linha de cumeada: linha que une os pontos mais altos 

de uma sequência de morros ou de montanhas, constituindo -se no 

divisor de águas (CONAMA, 2002).  

 

Segundo Valente e Gomes (2011), as nascentes são erupções dos lençóis 

freáticos, quando esses estão recarregados ocorre o afloramento da água na superfície. 

São classificadas pelo seu fluxo de água sendo elas: nascentes perenes - aquelas que 

manifestam se durante todo ano; nascentes intermitentes - fluem durante a estação 

chuvosa e cessam na estação seca e as nascentes temporárias - manifestando se apenas 

quando há precipitação. 
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2.4  Degradação e impacto ambiental 

 

O termo degradação ambiental é frequentemente citado tanto em publicações de 

caráter técnico-científico como em textos de caráter jornalístico. A lei nº 6.938 de 31 de 

agosto de 1981 que institui a Política Nacional de Meio Ambiente, artigo 3, inciso II, diz 

o seguinte conceito alusivo ao termo degradação ambiental: “degradação da qualidade 

ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente”. Apesar de 

abrangente, o conceito explicita que a degradação ambiental apresenta-se com um caráter 

de adversidade, ou seja, negatividade. Outro aspecto referente a este conceito diz respeito 

a quem causa a degradação ambiental (MENEGUZZO, 2006, p. 4). 

A definição adotada por Meneguzzo (2006, p.4) aponta que na linha do que 

foi proposto pela Política Nacional do Meio Ambiente, acima, não evidencia se o 

causador da degradação é uma consequência de atividade antrópica ou até mesmo um 

fenômeno natural como um raio que atinge determinada floresta e acaba por destruir a 

mesma por meio de um incêndio. 

De acordo com Sánchez (2008, p. 27), “degradação ambiental pode ser 

conceituada como qualquer alteração adversa dos processos, funções ou componentes 

ambientais, ou como uma alteração adversa da qualidade ambiental. Em outras palavras, 

degradação ambiental corresponde ao impacto ambiental negativo”. 

A Resolução CONAMA nº1 de 23 de janeiro de 1986 traz uma definição de 

impacto ambiental e como ele pode ser causado:  

 

...Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I – a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população; II – as atividades 

sociais e econômicas; III – a biota; IV – as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente; V – a qualidade dos recursos 

ambientais (BRASIL, 1986, p636). 

 

As alterações ambientais ocorrem em diferentes intensidades, dependendo de 

como os recursos naturais são utilizados e a preocupação da população em conservar esses 

recursos. (LIMA-E-SILVA; GUERRA; DUTRA, 2007).   

Segundo Almeida (2004), os principais fatores que contribuem para dar início 

ou acelerar a degradação dos recursos naturais são as retiradas das matas; superexploração 
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da vegetação; urbanização e as múltiplas atividades da agricultura e da pecuária sem o 

devido manejo. 

A ocupação e utilização dos solos estão diretamente associadas ao processo 

de fragmentação dos ecossistemas, sendo provocada por diversas construções, estradas, 

mineração, desvio de rios, cargas poluidoras, desmatamento, negócios agropecuários e 

outros. A maioria dos impactos negativos são reflexos da busca incansável pela produção 

de alimentos e matérias primas, ocasionando em implicações de degradação (ARAUJO; 

ALMEIDA; GUERRA, 2009). 

 As diversas atividades humanas causam degradações aos cursos d’água 

superficiais e subterrâneos, tendo impacto sobre a economia, afetando diretamente os 

indivíduos (TUNDISI, 2009).  

 As degradações de maior incidência em bacias hidrográficas estão 

relacionadas a impasses de remoção da camada do solo; sedimentação de canais d'água; 

alagamentos; diminuição da qualidade e quantidade da água e dos seres aquáticos, 

aumentando o risco de extinção dos elementos da fauna e da flora (PIRES; SANTOS; 

DEL PRETTE, 2002). 

A degradação dos recursos naturais vem crescendo assustadoramente, 

atingindo, atualmente, níveis críticos que repercutem na deterioração do meio ambiente 

(BERTONI; LOMBARDI NETO, 1990).  

Depreende-se desta afirmativa que, consequentemente, a degradação dos 

recursos naturais causa prejuízos de ordem econômica, ambiental e social, seja no âmbito 

do espaço urbano ou rural, no qual todas as sociedades causam algum tipo de degradação 

ambiental, não importando sua condição socioeconômica, seu modo de produção, bem 

como o local onde se situam, ou seja, no meio urbano ou no meio rural a degradação 

existe conforme o tipo e a intensidade das atividades realizadas. Consta ainda na 

AGENDA 21 (2001) que todas as atividades humanas devem ser norteadas pelo conceito 

de desenvolvimento sustentável, isto é, explorar racionalmente os recursos naturais, sem, 

no entanto, deixar de pensar nas futuras gerações. A Agenda 21, resultado da Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro 

em 1992, compreendeu diversas discussões e possíveis soluções para os problemas 

ambientais em nível global. Sobre a degradação ambiental consta neste documento que: 

“A pobreza e a degradação do meio ambiente estão estreitamente relacionadas. Enquanto 
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a pobreza tem como resultado determinados tipos de pressão ambiental, as principais 

causas da deterioração ininterrupta do meio ambiente mundial são os padrões 

insustentáveis de consumo e produção, especialmente nos países industrializados.” 

(AGENDA 21, 2001, p. 18). Assim a degradação de maior ocorrência é a erosão do solo, 

na qual ocorre o arraste das partículas, onde sucede à perda da capacidade do solo para 

uso, essa perda da camada superficial, geralmente é causada pela ação da água, reduzindo 

a fertilidade e a retenção de água pelo solo. Esse processo pode levar a formação de 

ravinas, voçorocas e também à deterioração das margens de cursos hídricos (ARAUJO; 

ALMEIDA; GUERRA, 2009). Ainda segundo os autores, a diversidade de atividades 

antrópicas e as variações climáticas, favorecem a degradação de um sistema que está 

associado à perda da qualidade ambiental das terras, reduzindo os recursos naturais, 

podendo levar a desertificação e a outros problemas graves. 

A exploração de recursos naturais da encosta reflete nas calhas fluviais, 

podendo causar processos de carreamento do solo, levando ao assoreamento e 

interferindo na disponibilidade hídrica de boa qualidade (LIMA-E-SILVA; GUERRA; 

DUTRA, 2007).  

De acordo com (PRUSKI E PRUSKI, 2011), o uso em demasia dos recursos 

naturais subterrâneos, podem alterar a qualidade ambiental, acarretando em uma 

expressiva diminuição da disponibilidade hídrica da superfície e a consequente 

diminuição das vazões mínimas ao longo dos cursos d’água, sendo que a contribuição 

primordial para o escoamento nos períodos de estiagens está relacionada ao fluxo 

subterrâneo. 

Para Ziberman (1997), a degradação ambiental é um termo utilizado para 

qualificar os processos resultantes de danos ambientais, pelos quais se extinguem ou 

reduzem algumas de suas propriedades como, por exemplo, a qualidade ou capacidade 

produtiva dos recursos ambientais. Meyer (2000) enfoca que, para esta ótica, o conceito 

de desenvolvimento sustentável apresenta pontos básicos que devem considerar, de 

maneira harmônica, o crescimento econômico, maior percepção com os resultados sociais 

decorrentes e equilíbrio ecológico na utilização dos recursos naturais. Assume-se que as 

reservas naturais são finitas, e que as soluções ocorrem através de tecnologias mais 

adequadas ao meio ambiente.  
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Deve-se atender às necessidades básicas usando o princípio da reciclagem. 

Parte-se do pressuposto de que haverá uma maior descentralização, que a pequena escala 

será prioritária, que haverá uma maior participação dos segmentos sociais envolvidos, e 

que haverá prevalecência de estruturas democráticas. A forma de viabilizar com 

equilíbrio todas essas características é o grande desafio a enfrentar nestes tempos. Neste 

sentido, Donaire (1999) diz que o retorno do investimento, antes, entendido simplesmente 

como lucro e enriquecimento de seus acionistas, ora em diante, passa, fundamentalmente, 

pela contribuição e criação de um mundo sustentável. 

 

2.5  Aspecto ambiental  

 

   A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR ISO 

14.001:2015 define como aspecto ambiental: “elementos das atividades, produtos e 

serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente”. Sendo que "um 

aspecto ambiental significativo é aquele que tem ou pode ter um impacto ambiental 

significativo”. Uma característica positiva da diferenciação entre aspecto e impacto 

ambiental adotado pela norma é deixar claro que a emissão de um poluente não é um 

impacto ambiental. Impacto é uma alteração na qualidade ambiental que resulta dessa 

emissão, dessa forma o aspecto ambiental atua como agente receptor que modifica e altera 

a qualidade ambiental, que, por sua vez, produzem impacto ambiental benéfico ou 

adverso. 

Em Carvalho (1998, p.73) os aspectos ambientais podem ainda ser 

diferenciados pelo seu controle:  

- Direto: aquele sobre o qual a organização exerce ou pode exercer controle 

efetivo;  

- Indireto: aquele sobre o qual a organização pode apenas exercer influência, 

notadamente junto às partes interessadas externas. 

Munn (1975, p.21), um dos autores pioneiros no campo da avaliação de 

impacto ambiental, por sua vez, conceituou efeito ambiental como “um processo (como 

a erosão do solo, a dispersão de poluentes, o deslocamento de pessoas) que decorre de 

uma ação humana”. Segundo Munn, ações humanas causam efeitos ambientais, que, por 
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sua vez, produzem impactos ambientais. (SÁNCHEZ, L. E. Avaliação de Impacto 

Ambiental: conceitos e métodos. São Paulo: Oficina de Textos, 2006. 495.p. 36). 

 

2.6  Recuperação ambiental 

 

Quando se trata de ambientes terrestres, tem-se usado o termo recuperação 

de áreas degradadas. Que é a recuperação de ambientes ou de ecossistemas degradados 

envolvendo medidas de melhoria do meio físico – por exemplo, da condição do solo, a 

fim de que se possa restabelecer a vegetação ou a qualidade da água e de que as 

comunidades bióticas possam ser restabelecidas – e medidas de manejo dos elementos 

bióticos do ecossistema – como o planto de mudas de espécies arbóreas ou reintrodução 

de fauna. (SÁNCHEZ, LUIZ ENRIQUE. Avaliação de impacto ambiental. 2. ed. 2013, 

p.43). 

Segundo Sánchez (2008) a recuperação ambiental é um termo geral que 

designa a aplicação de técnicas de manejo visando tornar um ambiente degradado apto 

para um novo uso produtivo, desde que sustentável que se subdivide em várias tipologias. 

 

2.6.1  Restauração  

 

A restauração é o retorno de uma área degradada às condições existentes antes 

da degradação. Em alguns casos as ações de recuperação podem levar um ambiente 

degradado a uma condição ambiental melhor do que a situação inicial, mas somente 

quando a condição inicial for a de um ambiente alterado. Por exemplo: uma área de 

pastagem com erosão intensa que passa a ser usada para exploração mineral e 

posteriormente é repovoada com vegetação nativa para fins de conservação ambiental 

(SÁNCHEZ, 2008). 

 

2.6.2  Reabilitação  

 

As ações de recuperação ambiental visam habilitar a área para que novo uso 

possa ter lugar. A nova forma de uso deverá ser adaptada ao ambiente reabilitado, que 

pode ter características bastante diferentes daquele que precedeu a ação de degradação, 
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por exemplo, um ambiente aquático em lugar de um ambiente terrestre, prática 

relativamente comum em mineração. Essa nova forma de uso é chamada de “redefinição” 

ou “redestinação” por (RODRIGUES; GANDOLFI. 2001, p. 238), através da criação de 

um “ecossistema alternativo” (CAIRNS JR., 1986, p. 473 apud SÁNCHEZ, 2008). 

 

2.6.3  Remediação  

 

A remediação consiste na recuperação ambiental de um tipo particular de área 

degradada, que são as áreas contaminadas. Remediação é definida como: “aplicação de 

técnica ou conjunto de técnicas em uma área contaminada, visando a remoção ou 

contenção dos contaminantes presentes, de modo a assegurar uma utilização para a área, 

com limites aceitáveis de riscos aos bens a proteger” (CETESB, 2001; SÁNCHEZ, 2008). 

A inexistência de ações de recuperação ambiental configura o abandono da área. 

Dependendo do grau de perturbação e da resiliência do ambiente afetado, pode ocorrer 

um processo de regeneração, que é uma recuperação espontânea. Em alguns casos o 

abandono de uma área contaminada também pode levar à sua recuperação por meio de 

processos de atenuação natural da poluição (SÁNCHEZ, 2008). 

O crescimento econômico e a preservação do meio ambiente são atualmente, 

duas questões opostas e de preocupações para os diferentes ramos de todas as ciências. A 

industrialização, urbanização, agricultura, degradação e a poluição ambiental disputam 

um espaço limitado da terra e natureza (MESSIAS, 2010).  

Segundo Rotta (2012), aproximadamente 70% das áreas continentais 

sofreram alterações, ou seja, processos relacionados a degradação em suas condições 

naturais em virtude da ação humana, tanto na forma de exploração de recursos quanto por 

meio de usos alterações e diversos, com a finalidade de atender as necessidades da 

sociedade. As ações humanas podem conduzir um ecossistema a uma condição de 

perturbação. A área pode sofrer com um determinado distúrbio e conseguir manter ainda 

sua capacidade de regenerar-se naturalmente ou estabilizar-se em outro estado, neste caso 

é comum falar-se em áreas perturbadas. No entanto, o impacto pode impossibilitar ou 

limitar a capacidade do ambiente de voltar ao seu estado original, ou ao ponto de 

equilíbrio através de meios naturais, tal fenômeno pode ser denominado área degradada 

(DUARTE; BUENO, 2006). 
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2.7  Medidas mitigadoras 

 

Segundo Sánchez (2008, p. 338), “ações propostas com a finalidade de 

reduzir a magnitude ou a importância dos impactos ambientais adversos são chamadas de 

medidas mitigadoras ou de atenuação”. 

As medidas mitigadoras são baseadas na previsão de eventos adversos 

potenciais sobre os itens ambientais, podem ser elas: 

 

Medida Mitigadora Preventiva - Consiste em uma 

medida que tem como objetivo minimizar ou eliminar eventos 

adversos que se apresentam com potencial para caus ar prejuízos 

aos itens ambientais destacados nos meios físico, biótico e 

antrópico. Este tipo de medida procura anteceder a ocorrência do 

impacto negativo.  

Medida Mitigadora Corretiva - Consiste em uma 

medida que visa restabelecer a situação anterior à oc orrência de 

um evento adverso sobre o item ambiental destacado nos meios 

físico, biótico e antrópico, através de ações de controle ou da 

eliminação/controle do fato gerador do impacto.  

Medida Mitigadora Compensatória - Consiste em uma 

medida que procura repor bens socioambientais perdidos em 

decorrência de ações diretas ou indiretas do empreendimento 

(ZANOTTI, 2004. p.1).  

 

De acordo com Araújo, Almeida e Guerra (2009), como medida mitigadora 

tem-se a bioengenharia que é uma técnica utilizada para estabilização de áreas vulneráveis 

no solo, onde emprega conhecimento biológico para construir estruturas geotécnicas e 

hidráulicas, e fortalecer encostas e cursos d’água instáveis. Possui vantagens como a 

proteção contra processos erosivos na superfície; estabilidade das encostas; 

melhoramento da estrutura do solo; utilização de materiais biodegradáveis; redução de 

custos de construção e manutenção; redução da poluição visual e outros. Ainda segundo 

o autor, para minimizar os processos erosivos deve-se preservar a vegetação nativa e 

estabelecer medidas de controle. Segundo Ribeiro e Salomão (2003), o controle dos 

processos erosivos e de assoreamento da bacia hidrográfica só é possível se houver ações 

voltadas ao manejo sustentável do uso do solo e ao disciplinamento. 

Falar de degradação ambiental e sua relação com o homem é falar da história 

da humanidade. De acordo com Albuquerque (2007), desde seu surgimento na Terra, o 

homem tenta compreender e transformar o mundo à sua volta. Silva (2011) descreve que 
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o homem desde a pré-história interfere consciente ou inconscientemente no meio 

ambiente, mais especificamente na distribuição da vegetação, seja pela dispersão de 

sementes durante processos migratórios, pela proteção de espécies consideradas úteis ou 

sagradas, pela seleção de espécies para domesticação, pela caça ou domesticação de 

animais necessários à polinização de espécies da floresta ou através de outros processos 

que envolvem fatores bióticos e abióticos. 

 

3.0 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Diagnosticar e classificar em degradada, perturbada ou conservada, quatorze 

nascentes com representação na quantidade e qualidade da água que abastece o Ribeirão 

Santa Fé, em Santa Fé de Minas, Minas Gerais. 

 

4.0  MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1  Localização 

 

O presente trabalho foi realizado na bacia hidrográfica do Ribeirão Santa Fé, 

com o diagnóstico ambiental das principais nascentes de afluentes localizadas à sua 

margem esquerda. 

A bacia está totalmente inserida no município de Santa Fé de Minas, ponto 

de referência 16°41'24"S / 45°24'50"O, localizado na mesorregião do Norte de Minas, e 

microrregião de Pirapora, o bioma característico da região é o Cerrado. Segundo dados 

do IBGE (2008), o município possui uma área equivalente a 2.917,45 km², com altitude 

de cerca de 493 m. A população é de aproximadamente 3.968 habitantes, sendo que a 

maior parte ainda vive na zona rural, (IBGE, 2010). 

O clima da região de Santa Fé de Minas é Aw - Tropical úmido e subsumido 

com invernos secos e verões chuvosos segundo a classificação climatológica de Köppen-

Geiger, (1.939). A temperatura média do mês mais frio é superior a 18ºC e as 

precipitações são superiores a 750 mm anuais (INMET). 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=pt&pagename=Santa_F%C3%A9_de_Minas&params=16_41_24_S_45_24_50_W_type:city_region:BR_scale:75000
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O regime climático apresenta temperaturas medias em torno de 25,3 °C 

(média máxima anual) e 20,5 °C (media mínima anual) e 23,5°C média anual. O índice 

pluviométrico varia entre 900 e 1.450 (média de 1.020) mm/ano. A distribuição da chuva 

na região e concentrada no período mais quente (de outubro a marco) que proporciona 

reposição e excedente hídrico. Em contra partida, no período menos quente (junho a 

outubro) ocorrem secas gerando déficit hídrico. A bacia hidrográfica do Rio Santa Fé de 

Minas, está inserida na bacia do Rio Paracatu, sendo está pertencente à bacia hidrográfica 

federal do Rio São Francisco (FIGURA 1). 

 

Figura 1 – Bacias hidrográficas do Ribeirão Santa Fé, Rio Paracatu e Rio São  

Francisco. 

Fonte: Google Earth adaptado por Fernanda Laurinda Valadares, 2016. 

 

Legenda:  

1 - Bacia Hidrográfica do Ribeirão Santa Fé; 

2 - Bacias Hidrográficas do Rio Paracatu; 

3 - Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco. 

 

4.2  Marcação e georreferenciamento das nascentes 
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O georreferenciamento consistiu-se em determinar as principais nascentes em 

um local no espaço por meio de coordenadas DATUM Sirgas 2000 - UTM – Sistema 

Universal Transverso de Mercator que utiliza um sistema de coordenadas 

cartesianas bidimensionais para dar localizações na superfície da terra pelo Sistema de 

Posicionamento Global (GPS), que podem ser visualizadas no Quadro 1.  

Através do Georreferenciamento foi possível obter todos os pontos das 

nascentes levantadas, em seguida esses pontos foram inseridos no Sistema de 

Informações Geográficas (SIG) TrackMaker Profissional e jogado ao programa Google 

Earth, que é um programa de acesso gratuito, para a determinação por imagem dos locais 

das nascentes na bacia hidrográfica. (Figura 02). 

 

Quadro 1 - Nascentes visitadas e localização georreferenciadas 

Nº Nome Popular da Vereda Coordenadas UTM 

1 Nascente do Mucambo _ Gernandes 445179 m E / 8166696 m S 

2 Nascente do Mucambo _ Ana Leite 443198 m E / 8168728 m S 

3 Nascente dos Três Riachos 440097 m E / 8163619 m S 

4 Nascente do Cipó 440335 m E / 8162254 m S 

5 Nascente do Mucambo _ Valdir 445293 m E / 8165179 m S 

6 Nascente do Mucambo _ Ozires 441993 m E / 8159941 m S 

7 Nascente da Fivela 445546 m E / 8157469 m S 

8 Nascente do Lavado  446038 m E / 8166332 m S 

9 Nascente do São Gregório            426598 m E / 8154633 m S 

10 Nascente do Cedro            427079 m E / 8150568 m S 

11 Nascente do Caju 431756 m E / 8151211 m S 

12 Nascente da Vereda Grande 427657 m E / 8147520 m S 

13 Nascente do Boi Rosilho  443205 m E / 8152202 m S 

14 Nascente da Extrema 427016 m E / 8135554 m S 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas_cartesianas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas_cartesianas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bidimensional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
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Figura 02 - Bacia hidrográfica do Ribeirão Santa Fé com os pontos das Nascentes 

estudadas georreferenciadas e rede de drenagem. 

 

Fonte: Google Earth adaptado pelo autor 2018. 

 

4.3  Classificação de nascentes  

 

Nascentes e olhos d’água são afloramentos naturais do lençol freático que 

apresentam perenidade ou não, respectivamente e dão o início a um curso d’água. 

Segundo o manual do SEMAD - CAR 2015, é obrigado o produtor rural deixar uma faixa 

de 50m de mata ciliar como área de preservação permanente. 

Pinto (2003), diz que existem vários fatores que contribuem para a degradação das 

áreas do entorno das nascentes, sendo que essas nascentes podem ser classificadas nas 

seguintes categorias de conservação: 

 

(a) Preservadas: são as nascentes que apresentam pelo menos 50 metros de 

vegetação natural nativa (Mauritia flexuosa - palmeira buriti, cerrado nativo ou campos) 

no seu entorno medidas a partir do olho d´água em nascentes pontuais ou a partir do olho 

d´água principal em nascentes difusas e que não apresentam interferências de agentes 

externos. 
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(b) Perturbadas: são as nascentes que não apresentam 50 metros de 

vegetação natural no seu entorno ou que estejam em estágio avançado de regeneração, 

mas apresentam bom estado de conservação, apesar de estarem ocupadas em parte por 

pastagem e/ou agrossivicultura ou qualquer outra interferência antrópica; e 

 

(c) Degradadas: são aquelas que se encontram com alto grau de perturbação, 

muito pouco ou nenhuma vegetação nativa, solo compactado, presença de gado, com 

erosões e ou voçorocas. 

 

Casos que as nascentes estiverem perturbadas ou degradadas, há de lançar 

mão de estratégias para recomposição do ecossistema natural. Nesses casos, é importante 

que se tenha em mãos um bom diagnóstico, conhecimentos científicos e técnicos 

treinados para execução dos serviços. 

A restauração desses ambientes depende também do entendimento do 

funcionamento desses ecossistemas. Nascentes, em geral, são sistemas com interações 

hidrológicas, geomorfológicas e biológicas complexas que ainda não são bem descritas e 

pouco entendidas (MCINTOSH & LAFFAN, 2005 apud FARIA, 2012). 

 

4.4 Parâmetros de caracterização de nascentes 

 

O modelo conta com uma sequência de parâmetros estabelecidos da seguinte 

forma:  

 

Uso do solo  

Parâmetro: as práticas de uso de solo inadequadas, a ocupação de terras sem 

critérios de planejamentos básicos resultam em degradação ambiental por processos 

erosivos, principalmente, pela concentração das águas pluviais e pela intervenção 

antrópica indiscriminada (PAIVA et al., 2003 apud COSTA, 2004). Destes, destacam-se 

o desmatamento, uso incorreto da terra, atividades agrossilvipastoris, reflorestamentos 

mal manejados e contaminação dos mananciais (PINTO, 2004).  

As erosões são processos de degradação de solos de grande importância na 

conservação das águas, em principal da vida de uma nascente. A erosão hídrica é 
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considerada a mais importante no processo de conservação de solos, pois tem a 

capacidade de alterar a vida. (SILVA et al., 2005). 

Neste estudo foi avaliado que o uso atual do solo no entorno da nascente e na 

área de recarga bem como a presença de animais domésticos, principalmente gado 

bovino, se a nascente está cercada, a presença ou não de erosões bem como qual a 

intensidade da erosão no entorno da nascente, se forte, moderada ou fraca. 

Os critérios de avaliação considerados encontram-se listados no Quadro 02.  

 

Estado de conservação da vegetação ripária  

Parâmetro: A vegetação ripária é de fundamental importância para a 

manutenção da integridade de uma nascente, por sua ação direta numa série de processos 

importantes para a estabilidade da sub-bacia (LIMA & ZÁKIA, 2000; MARTINS & 

DIAS, 2001 apud FARIA 2012). 

 

 Neste estudo foi avaliado que o estado de conservação da vegetação ripária, 

a qualidade da vegetação, bem como qual o tipo de vegetação se faz presente no entorno 

da nascente e qual o dimensionamento dessa vegetação, segundo a lei vigente (CAR-MG, 

2015), uma área para ser considerada preservada, nesse caso, deve apresentar pelo menos 

50 metros de vegetação natural no seu entorno medidas a partir do olho d´água em 

nascentes pontuais ou a partir do olho d´água principal em nascentes difusas. 

Os critérios de avaliação considerados encontram-se listados no Quadro 02.  

 

Aparência da água 

Parâmetro: A água constitui-se em um recurso natural de extraordinária 

importância nos processos bioquímicos importantes para a vida de seres humanos, 

plantas, animais e microrganismos, além de ser essencial a quase totalidade dos processos 

industriais (VON SPERLING, 1997 apud FARIA 2012). 

 

Neste estudo foi avaliado que muitas são as evidências capazes de indicar 

uma água de boa qualidade. Para a avaliação macroscópica da água, verificou-se os 

critérios organolépticos como presença de lixo, cor e odor na água, o que caracteriza boa 

ou má qualidade da nascente. 
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Os critérios de avaliação considerados encontram-se listados no Quadro 02.  

 

Quadro 02 – Quadro para diagnóstico de caracterização das nascentes em 

perturbadas, degradadas e conservadas. 

 

 

5  RESULTADOS E DISCURSÕES  

 

Para caracterização das nascentes foi usado conforme quadro 02, os 

parâmetros diagnósticos:  

Uso do solo: Uso antrópico como retirada de água diretamente da nascente 

se sim, 1, se não, 0; para presença de animais domésticos se sim, 1, se não, 0; para erosão 

e intensidade, se não, 0; se sim: fraca, 1; moderada, 2 e forte, 3; para  

Qualidade macroscópica da água: presença de lixo, se sim; 1, se não 0; para 

cor ou odor, se sim, 1, se não, 0; para  
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Presença de vegetação ciliar: se possui raio até 50 metros ou mais coberto 

com vegetação nativa, 0; se possui raio maior que 50 metros mas em recuperação ou com 

outras vegetação ou mesclada, 1, se não: se possui 50 metros de mata ciliar de qualquer 

vegetação, 2; se nenhuma vegetação ou se totalmente de mata exótica para corte ou outros 

fins, 3. 

 Os dados indexados na tabela 01 são das 14 nascentes diagnosticas em 

campo, onde classificou como CONSERVADA as nascentes que obtiveram notas de 0 à 

1, PERTURBADAS as nascentes que obtiveram notas de 2 a 3 e como DEGRADADAS 

as nascentes que obtiveram notas igual ou superior a 4. 

 

Tabela 01 – Indexação de dados diagnósticos levantados em campo (modelo Índice 

de Impacto Ambiental em Nascentes (Adaptado de Felippe (2009) pelo autor)). 
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01 1 0 0 0 0 0 0 1 

02 0 0 1 0 0 0 0 1 

03 1 1 2 0 0 0 0 4 

04 1 1 2 0 0 0 0 4 

05 1 1 2 0 0 0 0 4 

06 1 1 2 0 0 1 0 4 

07 1 1 2 0 0 0 0 4 

08 0 1 1 0 0 0 0 2 

09 0 1 1 0 0 0 0 2 

10 1 1 3 0 0 0 0 5 

11 0 1 2 0 0 0 0 3 

12 0 1 1 0 0 0 0 2 

13 0 1 3 0 0 0 0 4 

14 1 1 1 0 0 0 0 3 
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Figura 03 – Porcentagem de nascentes por estado de conservação 

 

 

 

As nascentes classificadas como degrada foram: nascente do Três Riachos, 

nascente do Cipó, nascente do Mucambo _ Valdir, nascente do Mucambo _ Ozires, 

nascente do Cedro e nascente do Boi Rosilho, todas apresentando alto grau de 

perturbação, sendo principais a presença de animais como bovino, equinos e etc. e 

presença de erosão de moderada a forte. (Figuras 4 e 5). 

 

Figura 4 -  Processo erosivo avançado com voçorocas na nascente do Cedro 

 

14%

43%

43%

Estado de conservação de nascentes 

02 - Conservadas

06 - Perturbadas

06 - Degradadas
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Figura 5 -  Processo erosivo intermediário com carreamento de solo _ Nasc. Valdir  

 

 

As nascentes classificadas como perturbadas foram: nascente da Fivela, 

nascente do Lavado, nascente do São Gregório, nascente do Caju, nascente da Vereda 

Grande e nascente da Extrema. São nascentes que apresentam processo de degradação de 

fraco a moderado com presença de animais e vegetação em toda ou parte da APP da 

nascente. (Figuras 6 e 7). 
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Figura 6 -  Paliçada de contenção dentro da nascente da Fivela 

 

 

Figura 7 -  Presença de fezes de bovinos na nascente do Caju 
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As nascentes classificadas como conservadas foram: nascente do Mucambo 

_ Gernandes e nascente do Mucambo _ Ana Leite. São nascentes que não apresentaram 

uso antrópico e ou presença de animais como gado e equinos, sem presença de lixo, erosão 

ausente ou fraca e com vegetação nativa em toda área. (Figuras 8 e 9). 

 

Figura 8 – Ótimo estado de conservação da nascente Mucambo (Gernandes) 
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Figura 9 – Nascente conservada e cercada no Mucambo _ Nasc. Ana Leite 

  

 

6  CONCLUSÕES E PROPOSIÇÕES DE MEDIDAS MITIGADORAS 

 

No diagnóstico aplicado às 14 nascentes representativas da quantidade e 

qualidade da água do Ribeirão Santa Fé, foi encontrado 43% das nascentes em estado de 

conservação ruim de notas maior ou igual a 4, o que as classificou como degradadas, 
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nascentes de estado mediano de conservação de notas entre 2 e 3 foram 43% que 

receberam classificação como perturbada e 14% encontram-se em bom estado de 

conservação com notas igual ou inferior a 1, recebendo diagnóstico como conservadas.  

Todavia, neste estudo não houve um determinado local com representação 

exclusiva de boas ou más condições das nascentes, o que caracteriza que os seus estados 

de conservações estão muito mais ligados ao regime de uso do solo como a presença ou 

não de gado ou a qualidade da vegetação ripária ou do tipo e topografia do solo da região 

do que especificamente um só parâmetro isolado. Curiosamente, mas não imprevisível 

foi que as nascentes diagnosticadas como conservadas possuem em comum o não pisoteio 

por animais domésticos, em contrapartidas todas as outras que receberam diagnósticos de 

perturbadas ou degradadas tinham presença de animais domésticos, o que nos faz concluir 

que a presença ou não de animais domésticos em áreas ripárias contribui 

incalculavelmente na má qualidade da água, solo e vegetação de uma nascente ou mina, 

tenho estreita relação com a paisagem e suas nuances. 

Ficou evidente que a maioria dessas nascentes possui em seu entorno algum 

tipo de perturbação, ocorridas por processos naturais ou sociais provocados por ação 

humana, podendo ser elas: estradas para ligar talhões, estradas municipais mal alocadas 

e mal dimensionadas, monocultivo de eucalipto, pecuária com livre acesso às nascentes, 

desmatamento das áreas de recargas, barragem de terra e etc. 

Para mitigar o impacto e tentar devolver a quantidade e qualidade de águas 

que outrora corriam pelo Ribeirão Santa Fé, ações de revitalização, preservação e 

recuperação da bacia deverão ser implementadas principalmente nas nascentes 

diagnosticadas como degradadas ou perturbadas a fim de promover a mitigação dos 

impactos antrópicos.  

A retirada dos animais domésticos, cercamento da área de preservação 

permanente - APP, conter ou paliar os processos erosivos existentes, além de outras 

medidas sociais de conscientização de proprietários e ribeirinhos são ações que devem 

fazer parte do dia a dia da população e do poder público.  

Trabalhos futuros podem contribuir na gestão das nascentes, nas ações de 

mitigação, estudo da qualidade da água e do solo no tocante à resíduos de agroquímicos 

e etc. 
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