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RESUMO 
Toda ação humana no ambiente causa algum impacto em diferentes níveis. Diante 
dessa realidade e da necessidade de conservação dos recursos hídricos, faz-se 
necessária a realização de diagnósticos das condições das Áreas de Preservação 
Permanente. Esse trabalho teve como objetivo diagnosticar as condições ambientais 
de nascentes, situadas nas Regiões da Cabeceira do Rio das Mulheres, Serra da 
Balança e Uruçú, no município de Poções - BA. Foram realizadas visitas às 
nascentes para diagnóstico das condições ambientais e análise da percepção 
ambiental dos produtores rurais. A cobertura vegetal ao redor de 60% das nascentes 
está preservada. Os outros 40% restantes exibem um quadro de degradação 
ambiental. A maioria das nascentes apresentou conformidade legal. Todos os 
agricultores demonstraram ter conhecimento sobre a importância da preservação 
das nascentes para a produção de água.  
PALAVRAS - CHAVE: Área de preservação permanente. Mata ciliar. Percepção 
ambiental. 
 
 
 

WOMEN'S RIVER: ENVIRONMENTAL DIAGNOSIS OF THE AREAS  AROUND 
SPRINGS IN POÇÕES - BAHIA, BRAZIL 

 
ABSTRACT 

Every human action on the environment cause some impact at different levels. On 
this reality and the need for conservation of water resources, it is necessary the 
development of diagnostics of the condition of the Permanent preservation areas. 
This work aimed to diagnose the environmental conditions of springs, located in the 
Regions of the Headwaters of River Women, Serra da Balança and Uruçú, in the 
municipality of Poções - BA. Visits were carried out at water sources to 
environmental conditions and diagnostic analysis of environmental perception of rural 
producers. Vegetation cover around 60% of the sources are fully preserved. The 
other 40% remaining display a picture of environmental degradation. Most sources 
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presented legal compliance. All farmers demonstrated to have knowledge about the 
importance of preserving the headwaters for the production of water. 
KEYWORDS: Permanent preservation area. Riparian vegetation. Environmental 
perception. 

 
INTRODUÇÃO 

As nascentes são definidas como afloramentos do lençol freático que dão 
origem a uma fonte de água de acúmulo ou curso de água (PEREIRA et al., 2011). 
Nos casos em que as nascentes encontram-se degradadas e, ou, perturbadas, faz-
se necessária a recomposição do ecossistema. Contudo, é fundamental um bom 
diagnóstico para que essa intervenção alcance os efeitos desejados. Nesse sentido, 
o planejamento de ações voltadas à recuperação e proteção de nascentes e áreas 
de recarga baseados em diagnósticos têm sido cada vez mais recomendados 
(FARIA et al., 2012). 

Para que haja sucesso no planejamento da conservação e produção de água 
é necessária caracterização do ambiente das bacias hidrográficas em especial as 
áreas de recarga das nascentes, com o intuito de levantar as áreas críticas visando 
a manutenção da água (PINTO et al., 2004). FRANCO et al. (2011) definem o 
diagnostico ambiental como o conhecimento de todos os componentes de uma área, 
e envolve a caracterização da situação ecológica, além da problemática relacionada 
aos fatores físicos, biológicos e socioculturais. 

Segundo FARIA et al. (2012) nos estudos de diagnóstico de nascentes, o uso 
da terra deve ser levantado para verificar a ocorrência de áreas degradadas ou 
propícias à degradação. Assim, a avaliação do uso atual do solo no entorno das 
nascentes e na área de recarga permite verificar possíveis conflitos de uso nas 
áreas de preservação permanente e suas consequências.  

As matas ciliares são submetidas a variadas situações de degradação 
ambiental. Essa degradação vai desde o raleamento da vegetação para extração de 
lenha até a degradação do solo para mineração. É necessário, portanto, que se 
estabeleçam ações de restauração ecológica que garantam a sustentabilidade dos 
ecossistemas.  

Em nascentes e olhos d’água, a distância a ser preservada com vegetação 
natural é de 50 m (BRASIL, 2012). Contudo, o que se observa, geralmente, é que 
essa distância não é respeitada, ocasionando a degeneração dessas áreas. Diante 
dessa realidade e da necessidade de conservação dos recursos hídricos, faz-se 
necessária a realização de diagnósticos das condições das Áreas de Preservação 
Permanente (APP’s) das nascentes, para que sejam estabelecidos processos 
adequados para sua preservação e recuperação (LOZINSKI et al., 2009). 

Diante do exposto esse trabalho teve como objetivo diagnosticar as condições 
de proteção e uso do solo e analisar a percepção ambiental dos produtores rurais no 
entorno das nascentes do Rio das Mulheres, situadas nas Regiões da Cabeceira do 
Rio das Mulheres, Serra da Balança e Uruçú, no município de Poções – BA. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi realizado no meio rural do município de Poções, na Região 

Sudoeste do Estado da Bahia. O município está localizado na mesorregião Sul 
Baiano e na microrregião de Vitória da Conquista, a 446 km de distância da capital 
do Estado. Possui altitude de 760 m de altitude com clima Semiárido, variando de 
Subúmido a Seco. A vegetação do município é caracterizada pela presença das 
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fisionomias Caatinga Arbórea Aberta, com palmeiras e Floresta Estacional Decidual 
(SEI, 2009).  

Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), o município de Poções faz 
parte da Região Hidrográfica Atlântico Trecho Leste. (ANA, 2014). O município é 
banhado pela microbacia hidrográfica do Rio das Mulheres, que tem como principal 
curso d’água o Rio das Mulheres e seus afluentes mais relevantes, são os rios: 
Pelonha, Urucu, São José e Riacho das Furnas. Esta microbacia possui uma área 
de 113,8 km², fazendo parte da sub-bacia do rio Gongogi e da Bacia do Rio de 
Contas, a mais importante do Sudoeste da Bahia (SOUSA, 2005). 

Na coleta de dados, realizaram-se visitas às nascentes do Rio das Mulheres 
para o diagnóstico das condições ambientais e análise da percepção ambiental de 
produtores rurais da área do entorno. As visitas ocorreram entre os meses de julho e 
setembro de 2014, nas regiões da Cabeceira do Rio das Mulheres, Serra da Balança 
e Uruçú, foram visitadas três propriedades e encontradas 10 nascentes. 

O diagnóstico ambiental foi realizado com base no método descrito por VAZ & 
ORLANDO (2012) para a análise macroscópica com a observação dos seguintes 
aspectos: presença de animais, presença de resíduos próximos às margens das 
nascentes, indícios de uso antrópico do solo (atividade agrícola ou pastagem). 
Também foi observada a existência ou não de cobertura vegetal e se esta era 
composta por espécies florestais. Segundo os autores, a categoria de elevada 
degradação representa aquela que possui como cobertura vegetal culturas anuais 
onde o solo fica mais vulnerável a erosão e a percolação de partículas pela chuva, já 
que em boa parte do ano o solo fica totalmente exposto, contribuindo, dessa forma, 
para o assoreamento do corpo hídrico e da nascente. 

Por meio de aparelho de GPS foram coletadas as coordenadas geográficas 
de cada nascente. Essas coordenadas foram utilizadas para ilustrar a localização 
das nascentes, com o auxílio do Software Quantum Gis (QGIS).  

Para avaliação da percepção ambiental foram aplicados questionários aos 
proprietários das áreas onde estão inseridas as nascentes, com base no método 
adotado por GUIMARÃES & PAULA (2013), somando um total de cinco. O 
questionário foi dividido em três seções, sendo que a primeira seção tratou do perfil 
do entrevistado com questões referentes à escolaridade, gênero e faixa etária.  

A segunda seção tratou do perfil da propriedade, tempo de residência na 
propriedade, tamanho, atividades desenvolvidas, entre outras. Na terceira seção os 
agricultores foram sondados sobre os conhecimentos acerca da Bacia Hidrográfica, 
sobre o Rio das Mulheres, sobre as nascentes e outras vertentes que 
demonstrassem suas percepções ambientais relativas àquelas áreas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Na propriedade n° 01 localizada na Região da Cabece ira do Rio das Mulheres 

foram encontradas cinco nascentes localizadas nas coordenadas S14º40.118’ e 
W40º13.582’; S14º40.024’ e W40º13.594’; S14º40.010’ e W40º13.621’; S14º40.155’ 
e W40º13.868’; S14º40.156’ e W40º13.854’. Em três nascentes a APP possui 
cobertura vegetal nativa e em duas a cobertura vegetal nativa estava ausente.  

Na propriedade nº 02, localizada na Região da Serra da Balança, foram 
encontradas duas nascentes localizadas nas coordenadas S14º 38.94’ e W40º 
13.99’; S14º 38.87’ e W40º 14.05’, com cobertura vegetal nativa ausente na APP. 

Na propriedade n° 03 localizada na Região do Uruçú,  foram encontradas três 
nascentes localizadas nas coordenadas S14º 39.34’ e W40º 13.96’; S14º 39.32’ e 
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W40º 13.93’; S14º 39.54’ e W40º 13.79’. Nessas três nascentes a APP possui 
cobertura vegetal nativa. 

A cobertura vegetal ao redor de seis das nascentes, na área relativa aos 50 m 
de raio exigido pelo Código Florestal (BRASIL, 2012), estava preservada. Foram 
encontradas espécies nativas como a Embaúba (Cecropia pachystachya Trécul) e 
Quaresmeira (Tibouchina granulosa (Desr.) Cong.).  

Os outros 40% restantes exibem um quadro de degradação ambiental com 
escassa cobertura vegetal nativa e, predominância de cultivos agrícolas e solo 
exposto. Nessas áreas, ocorreu predominância de pequenas propriedades rurais, 
com base na agricultura familiar e com até 10 ha, onde a exploração das áreas de 
nascente tem finalidade de produção agrícola para subsistência familiar. 

Nesse caso, para que ocorra um processo de restauração efetivo é 
necessário que se façam intervenções. Segundo FARIA et al. (2012), nesses casos, 
para a restauração dessas áreas, é fundamental o uso de práticas artificiais com 
plantios mistos e semeadura direta, acelerando os processos de restauração 
ecológica.  

Resultados semelhantes foram obtidos por VAZ & ORLANDO (2012), em seu 
estudo sobre a importância das matas ciliares para a manutenção da qualidade das 
águas de nascentes em Goiânia, que também observaram cerca de 40% de 
nascentes em situação degradante com escassa cobertura vegetal nativa.  

Não foi observada a presença de animais domésticos (bovinos) nas 
nascentes no presente estudo, uma vez em que a APP encontra-se protegida por 
cerca ou a atividade pecuária não é utilizada na propriedade. Os animais 
encontrados no entorno das nascentes foram vespas e outros insetos, aranhas, 
pássaros e cobras, além de indícios de presença de tatus. Segundo relatos dos 
moradores, há a ocorrência frequente de Sagui e Gato-do-mato, porém, não foi 
possível comprovar a presença. 

O uso e ocupação do solo nas propriedades visitadas são diversificados 
sendo encontrados os cultivos tradicionais de subsistência, café, banana, maracujá 
e mandioca, com muitos fragmentos de vegetação natural. Nas nascentes não foi 
observada presença de lixo, nem mesmo naquelas próximas à casa do proprietário. 

De acordo com FERREIRA et al. (2011), os principais problemas observados 
em relação à situação das nascentes estão associados ao modo de uso e ocupação 
dos solos. Segundo os autores o fator determinante para o elevado percentual de 
nascentes sob condição de pressão de antropização é o tamanho da propriedade. 
Em relação aos agricultores entrevistados, todos foram do sexo masculino, estando 
a maioria deles com faixa etária acima do 50 anos e com tempo de residência na 
propriedade variado de 14 a mais de 50 anos. Todos são proprietários e em duas 
delas, a área possui múltiplos donos. 

Todas as propriedades possuem remanescentes com vegetação nativa e 
possuem nascentes de onde é captada água para consumo doméstico, 
dessedentação animal e irrigação de cultivos. Quando interrogados se sabiam qual 
bacia hidrográfica em que a propriedade está inserida, todos responderam que não 
tinham conhecimento. Por outro lado, todos conhecem o Rio das Mulheres. Em 
estudo semelhante, GUIMARÃES & PAULA (2013) verificaram o pouco 
conhecimento por parte dos agricultores, acerca da bacia hidrográfica onde estavam 
inseridos. Segundo os autores, tal fato se deve à baixa escolaridade desses 
agricultores, já o conhecimento sobre o rio ocorre em função do contato diário que 
há entre ambos. 
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Quando sondados sobre a importância das nascentes, todos demonstraram 
ter conhecimento sobre a relevância da preservação das nascentes para a produção 
de água. Segundo os agricultores “a nascente é a principal fonte de água”, “é onde a 
água nasce, onde forma a água”, “sem água não há vida”, por isso “é importante não 
mexer na nascente”, “é preciso manter as árvores que tem e plantar outras”. 

Dentre os problemas ambientais que ocorrem na região, foram citados as 
queimadas e o desmatamento. A maioria dos agricultores alegou que a região tem 
boa qualidade ambiental, porém, ainda carece de melhoria e que será alcançada 
como o plantio de árvores. Ainda segundo os produtores, é necessária intervenção 
do Poder Público para a preservação das nascentes. 

Toda água vertida nessas nascentes contribui para manter a Barragem de 
Morrinhos, que é utilizada para o abastecimento urbano de Poções e outras cidades 
da região. Os agricultores entrevistados acreditam que os 50 m de raio exigidos pela 
legislação poderiam ser usados para a produção agrícola. Segundo os agricultores é 
justo que eles sejam compensados financeiramente por preservarem as APP’s. 

É notório que a questão produtiva está intrinsecamente ligada à preservação 
ambiental. Apesar de perceberem a importância do ambiente com relação à 
preservação e qualidade das águas, os entrevistados priorizam a importância 
econômica na utilização da propriedade para cultivos agrícolas. Isto se dá por conta 
de se ter a atividade agrícola como fonte de renda exclusiva dos entrevistados. 

Segundo GONÇALVES & GOMES (2014), tal fato se dá pela dependência 
econômica que se tem com os recursos naturais nesta realidade social. Tais 
análises indicam a importância de um trabalho envolvendo os produtores rurais que 
possa conciliar questões produtivas com formas de preservar o ambiente. 

De acordo com OLIVEIRA (2007), a percepção que se tem de um lugar é 
como um termômetro. Os significados apreendidos pela experiência manifestam-se 
através do cotidiano e são capazes de revelar as insatisfações, desejos, impressões 
e anseios, resultando na inércia no agir em prol de mudar a realidade. 
 

CONCLUSÕES 
As nascentes do Rio das Mulheres localizadas nas Regiões da Cabeceira do 

Rio das Mulheres, Serra da Balança e Uruçú, visitadas para a realização desse 
trabalho, apresentaram, em sua maioria, boa preservação ambiental. Contudo 
quatro delas apresentaram degradação ambiental caracterizada pela escassez 
cobertura vegetal nativa e pela proximidade das nascentes com áreas de lavouras. 
Como consequência, pôde-se observar a exposição do solo as águas pluviais, 
surgimento de processos erosivos, de assoreamentos, poluição e contaminação da 
água, já que a barreira física efetuada pela mata ciliar, muitas vezes, não se fez 
presente em quantidade suficiente. 

Dentre as dificuldades de preservação e conservação dos recursos naturais 
nas localidades das nascentes do Rio das Mulheres, destacou-se a falta de recursos 
financeiros para as famílias proprietárias dos pequenos remanescentes onde se 
encontram as nascentes. 
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