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RESUMO 
Objetivou-se neste estudo diagnosticar e elaborar uma proposta de restauração 
florestal para as Áreas de Preservação Permanente (APP) de duas nascentes no 
Assentamento Ojefesson Santos, Município de Coaraci – BA.  Foram analisados os 
seguintes parâmetros: coloração aparente da água; odor da água; presença de 
resíduo sólido ao redor da área da nascente; presença de materiais flutuantes sobre 
o espelho d’água; presença de espumas; presença de óleos na superfície da água; 
lançamento de efluentes domésticos; presença de vegetação, assim como seu grau 
de preservação; uso por animais; uso por humanos; proteção do local; proximidade 
com residência ou estabelecimento; tipo de área de inserção. As APP das duas 
nascentes foram classificadas em uma condição Razoável e Boa, quanto ao seu 
grau de preservação. A APP da nascente 1 requer o uso de estratégias que induzam 
a regeneração na área através de técnicas como adensamento e enriquecimento, 
visto que há predomínio de invasoras e poucas espécies arbóreas. A APP da 
nascente 2 possui espécies arbóreas, arbustivas e poucas invasoras, o que infere 
intervenções mínimas para o avanço da regeneração e estabelecimento da 
vegetação na área. Independente da estratégia a ser utilizada na restauração de 
APP destas nascentes, operações comuns como cercamento, construção de aceiros 
e controle de formigas devem ser realizadas na área para garantir o sucesso das 
ações.  
PALAVRAS-CHAVE: Impacto ambiental; Recurso hídrico; Restauração Florestal. 

 
 

DIAGNOSIS AND STRATEGIES FOR THE RESTORATION OF SPRINGS IN 
THE OJEFESSON SANTOS SETTLEMENT, COARACI – BA 

 

ABSTRACT 
The objective of this study was to diagnose and elaborate a forest restoration 
proposal for the Permanent Preservation Areas (APP) of two springs in the 
Ojefesson Santos Settlement, in the municipality of Coaraci - BA.   The following 
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parameters were analized: apparent water color; water odor; presence of solid waste 
around the spring area; presence of floating materials on the water surface; presence 
of foams; presence of oils on the surface of the water; discharge of domestic 
effluents; presence of vegetation, as well as its degree of preservation; use by 
animals; use by humans; site protection; proximity to residence or establishment; 
type of insertion area. The APP of the two springs were classified in a Reasonable 
and Good condition, regarding their degree of preservation. The APP of spring 1 
requires the use of strategies that induce regeneration in the area through techniques 
such as densification and enrichment, since there is a predominance of invasive 
species and few tree species. The APP at spring 2 has tree, shrub and few invasive 
species, which infers minimal interventions to advance regeneration and 
establishment of vegetation in the area. Regardless of the strategy to be used in the 
restoration of APP from these springs, common operations such as fencing, 
construction of firebreaks and ant control must be carried out in the area to ensure 
the success of the actions. 
KEYWORDS: Environmental impact; Forest Restoration; Water Resource. 
 

INTRODUÇÃO 
O processo de ocupação, degradação e a superexploração dos recursos 

naturais na Mata Atlântica iniciou com a chegada dos portugueses, passando 
então por diversos ciclos econômicos e um histórico e longo processo de 
degradação, que ocasionaram uma perda irreparável de áreas florestadas e, 
consequentemente, degradaram uma grande extensão de área. Uma perda que 
ainda perdura nos dias atuais e que segundo o Atlas dos remanescentes 
florestais da Mata Atlântica, lançado em maio de 2022, 21.642 hectares (medida 
equivalente a mais de 20 mil campos de futebol) de florestas nativas foram 
perdidas no período observado de 2020 a 2021 (SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 
2022).  

 Para as Áreas de Preservação Permanente (APP), que tem a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem-estar da população, esta degradação, torna-se ainda mais 
alarmante e a restauração passa a ser obrigatória por lei (ASSAD, 2019). De 
acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, são estabelecidas normas que 
garantem a proteção do entorno de nascentes, de lagos e lagoas naturais, de 
reservatórios d’água artificiais e das faixas marginais de qualquer curso d’água 
natural perene e intermitente (BRASIL, 2012). 

A importância ambiental, social e econômica da água justifica a necessidade 
de provisão de água limpa como um dos objetivos de desenvolvimento 
sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU, 2022), o que compete a 
necessidade de intervenções mais eficazes de restauração ecológica de áreas 
ciliares. Estas áreas são responsáveis pela manutenção da qualidade e 
disponibilidade da água, além de funcionar como corredores ecológicos. Neste 
sentido, a diversidade biológica e ecológica nestas áreas é garantida com as 
faixas ciliares de vegetação (LISBOA et al., 2021). 

A avaliação dos impactos ambientais negativos nesses ambientes pode ser 
realizada a partir da utilização de metodologias como a de Gomes et al. (2005), 
que objetivam diagnosticar, de forma menos subjetiva e mais assertiva, o estado 
de conservação das suas APP (GOMES et al.; 2005; FRANÇA-JÚNIOR; VILLA., 
2013; OLIVEIRA et al., 2013). Os dados obtidos a partir de uma avaliação 
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macroscópica podem subsidiar a tomada de decisão para definição das melhores 
proposições de restauração. Após a realização destes diagnósticos, faz-se 
necessário a aplicação de estratégias adequadas para a restauração das APP, 
bem como a implementação de políticas públicas e fiscalização eficazes voltadas 
à conservação dos recursos naturais e restauração de áreas degradadas. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi diagnosticar as condições 
ambientais e elaborar uma proposta de restauração para as Áreas de 
Preservação Permanente de duas nascentes no Assentamento Ojefesson Santos, 
Município de Coaraci – BA. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
Área de estudo 

As atividades de campo foram realizadas no município de Coaraci (14°38'27" S / 
39°33'03" O), Sul da Bahia (Figura 1), mais precisamente no distrito do São Roque, 
na delimitação da Bacia do Rio Almada. O município possui uma área de 274,5 km² 
e uma população de 20.964 habitantes, com uma densidade demográfica de 74,17 
hab/km² (IBGE, 2010). Segundo a classificação de Köppen e Geiger (1928), o clima 
da cidade é classificado como Af (clima tropical úmido), com temperatura média 
anual de 23,4 ºC e pluviosidade média anual de 1.203 mm. 

O Assentamento Ojefesson Santos (14°43'32,41" S / 39°33'26,12" O) está 
localizado na região da Pedra Lascada, zona rural de Coaraci – BA, possuindo uma 
área de 300 hectares (Figura 2). Da área total da propriedade, 64,25 hectares 
correspondem à Reserva Legal (RL), 184,13 ha à vegetação nativa (VN) e 3,96 ha à 
APP, sendo 0,21 ha de APP em área de uso consolidado e 3,75 de APP em área de 
remanescente em vegetação nativa. A proposta de restauração foi elaborada para 
as APP em áreas consolidadas, que correspondem a duas nascentes, sendo 
considerado um raio de 15 metros no seu entorno (BRASIL, 2012). 
 

FIGURA 1. Localização do município de Coaraci – BA, com indicação do 
assentamento Ojeffesson Santos. 

Fonte: Os autores (2022). 
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FIGURA 2. Localização do assentamento Ojeffesson Santos, 
município de Coaraci – BA, com indicação das nascentes avaliadas. 

 
Fonte: Os autores (2022). 

 
Diagnóstico para a avaliação de impactos nas nascentes da área 

Para avaliar a situação, quanto à preservação, das duas nascentes presentes 
na área de estudo foi aplicado a metodologia de Gomes et al. (2005), que considera 
vários parâmetros macroscópicos de percepção para avaliar os impactos ambientais 
nas nascentes.  

A metodologia utilizada analisa 13 parâmetros, a saber: i) coloração aparente 
da água; (ii) odor da água; (iii) presença de resíduo sólido (lixo) ao redor da área da 
nascente; (iv) presença de materiais flutuantes sobre o espelho d’água; (v) presença 
de espumas; (vi) presença de óleos na superfície da água; (vii) lançamento de 
efluentes domésticos (esgoto); (viii) presença de vegetação, assim como seu grau 
de preservação (alto ou baixo grau de degradação ou se estão preservadas); (ix) 
uso por animais; (x) uso por humanos; (xi) proteção do local; (xii) proximidade com 
residência ou estabelecimento; e (xiii) tipo de área de inserção. 
  A descrição mais detalhada de cada parâmetro está apresentada no Quadro 
1, assim como as pontuações a serem atribuída de acordo com o diagnóstico. 
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QUADRO 1. Pontuações atribuídas para os parâmetros macroscópicos de acordo com o diagnóstico. 
Aspectos 
avaliados 

Descrição dos aspectos Pontuações de acordo com o diagnóstico 

Cor da água 

Coloração aparente da água (deve-se distinguir entre cor 
aparente e cor verdadeira. No valor da cor aparente pode ser 

incluída uma parcela devido a turbidez da água. Quando esta é 
removida por centrifugação, obtém-se a cor verdadeira): com 

uso de recipiente transparente para coleta e verificação da cor 

(1) Escura (2) Clara (3) Transparente 

Odor Com uso de recipiente para a coleta e verificação do odor 
(1) Cheiro 

Forte 
(2) Cheiro 

fraco 
(3) Sem cheiro 

Resíduo sólido 
(lixo) ao redor 

Presença de resíduo sólido (lixo) na região da nascente e 
caracterização dos mesmos 

(1) Muito (2) Pouco 
(3) Sem resíduo 

sólido (lixo) 
Materiais 

Flutuantes 
Presença de objetos na superfície da água e caracterização dos 

mesmos 
(1) Muito (2) Pouco 

(3) Sem materiais 
flutuantes 

Espumas Presença na superfície da água (1) Muita (2) Pouca (3) Sem espumas 
Óleos Presença na superfície da água (1) Muito (2) Pouco (3) Sem óleos 

Esgoto Presença de emissários e sua distância da nascente 
(1) Esgoto 
doméstico 

(2) Fluxo 
superficial 

(3) Sem esgoto 

Vegetação 
(preservação) 

Caracterização da mesma próxima à nascente e classificação 
quanto à preservação (Alto grau de degradação, Baixo grau de 

degradação, Preservada) 

(1) Alta 
degradação 

(2) Baixa 
degradação 

(3) Preservada 

Uso por animais 
Evidência de uso por animais, presença, pegadas, fezes, tocas 

e esqueletos 
(1) 

Presença 
(2) Apenas 

marcas 
(3) Não detectado 

Uso por humanos 
Evidência de utilização da nascente por humanos − trilhas ao 
redor da nascente, presença de bombas de sucção e irrigação 

de hortas e plantações 

(1) 
Presença 

(2) Apenas 
marcas 

(3) Não detectado 

Proteção do local 
Existência de algum tipo de proteção ao redor da nascente, por 
barreiras naturais ou barreiras artificiais, e sua caracterização 

(1) Sem 
proteção 

(2) Com 
proteção (mas 
com acesso) 

(3) Com proteção 
(mas sem acesso) 

Proximidade com 
residência ou 

estabelecimento 
 

(1) Menos de 
50 metros 

(1) Entre 50 e 
100 metros 

(2) Mais de  
(3) 100 metros 

Tipo de área de 
inserção 

 (1) Ausente 
(2) Propriedade 

privada 
Parques ou 
Áreas Protegidas 

Fonte: Gomes et al. (2005). 
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Para a análise dos parâmetros foi pré-estabelecido um raio de 15 metros de 
observação, conforme prevê a Lei n. 12.651/2012 para APP em áreas de uso 
consolidado. Cada parâmetro analisado recebeu um peso quantitativo conforme o 
diagnóstico aplicado. Após o somatório dos pontos, foi realizado o enquadramento 
de cada nascente indicando o grau de preservação e a sua classe. A metodologia 
estabelece uma pontuação que pode alcançar 39 pontos, de modo que quanto maior 
a pontuação, maior o grau de conservação da nascente (Quadro 2).  
 

QUADRO 2. Classificação das nascentes quanto ao grau de 
preservação considerando as pontuações finais. 

 
 

 
 

 
 
 
                 Fonte: 
Gomes et al. (2005). 
 

As propostas de intervenções apresentadas foram definidas a partir das 
atividades de campo, da análise do grau de conservação das APP e de consulta à 
literatura especializada, considerando para tanto pesquisas acadêmicas no tema. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Avaliação de impactos nas APP das nascentes do assentamento Ojefesson 
Santos 

Ao se aplicar a metodologia de avaliação de impacto em nascentes, verificou-
se que a nascente 1 (Figura 3 A e B) se enquadra na Classe C (Razoável) e a 
nascente 2 (Figura 3 C e D) na Classe B (Boa), com pontuações finais de 33 e 35 
pontos, respectivamente (Tabela 1).  
 
TABELA 1. Análise quantitativa para as nascentes do assentamento Ojefesson 
Santos. 

Pontuações 
Parâmetros avaliados 

Nascente 1 Nascente 2 

Cor da água 3 3 
Odor 3 3 
Resíduos sólidos (lixo) 
ao redor 

3 3 

Materiais Flutuantes 2 2 
Espumas 3 3 
Óleos 3 3 
Esgoto 3 3 
Vegetação 1 2 
Uso por animais 3 3 
Uso por Humanos 3 3 

Classes Grau de Preservação Pontuação final 
A Ótima entre 37 e 39 pontos 

B Boa entre 34 a 36 pontos 

C Razoável entre 31 a 33 pontos 

D Ruim entre 28 e 30 pontos 

E Péssimo abaixo de 28 pontos 
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Proteção do local 2 3 

Proximidade com 
residência 

2 2 

Tipo de área de 
inserção 

2 2 

Pontuação final 33 35 

Classificação final do 
grau de preservação 

RAZOÁVEL BOA 

Fonte: Os autores (2022). 
 

FIGURA 3. Nascentes avaliadas no assentamento Ojeffesson Santos, 
município de Coaraci – BA. A e B: Nascente 1; C e D: Nascente 2. 
 

Fonte: Os autores (2022). 
 
 

Nascente 1  
A nascente 1 apresentou água transparente, sem odor e isenta de resíduos 

sólidos (lixo) no seu entorno, não sendo observado também a presença de óleos na 
camada superficial e efluentes domésticos (esgoto). Como materiais flutuantes, 
foram observados apenas restos vegetais. Quanto à vegetação, foi observada a 
presença de poucos indivíduos arbóreos, com predominância de espécies 
arbustivas e, especialmente, de gramíneas exóticas, como o capim braquiária 
(Brachiaria decumbens Stapf, Poaceae), sendo, assim, classificada como alta 
degradação.   

Não foi detectado o uso da nascente por animais e nem por humanos nessa 
nascente, uma vez que que esta está protegida por uma estrutura de alvenaria. 
Ressalta-se que toda a área está cercada com arame do tipo farpado, o que 
limita/dificulta o acesso e o tipo de área de inserção é um assentamento, sendo 
caracterizada como uma propriedade privada. Essa nascente encontra-se localizada 
à oeste, a aproximadamente 60 metros das residências. 

A primeira intervenção a ser realizada na APP da nascente 1 é o cercamento 
da APP, respeitando a faixa de 15 metros discriminados pelo Código Florestal 
(BRASIL, 2012), uma vez que o cercamento atual na área não respeita esta faixa. 
Esta ação impedirá, de forma mais efetiva, o acesso de animais e de pessoas à 
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nascente, protegendo-a de contaminação e do pisoteio, e evitando a compactação 
do solo. Desta forma, será garantido um avanço dos regenerantes na área e um 
sucesso com a aplicação das estratégias de restauração. Um estudo desenvolvido 
por Inhamuns et al. (2021) em áreas ciliares sugeriu que o plantio árvores não é o 
fator mais importante para a restauração das matas se não houver ações de 
cercamento para a proteção de suas margens. 

A vegetação da nascente 1 é marcada pela presença de gramíneas invasoras 
e indesejáveis, com poucas espécies arbóreas. Neste contexto, o controle destas 
invasoras deve ser realizado antes de qualquer ação de plantio, pois é um dos 
principais desafios para os restauradores. Este controle pode ser realizado de forma 
mecânica por meio de capinas periódicas na área ou através de coroamento 
(SANTOS et al., 2020).  

Apesar das condições ambientais da vegetação da APP da nascente 1, a 
presença de fragmentos florestais remanescentes conservados no entorno da área 
contribui para um elevado potencial de regeneração natural, podendo ser induzida a 
partir da utilização de duas estratégias: i) adensamento e ii) enriquecimento. 

O adensamento é uma estratégia que consiste na utilização de mudas de 
espécies arbustivo-arbóreas do grupo de recobrimento para promover o 
preenchimento de espaços vazios ou com uma baixa densidade de indivíduos. Esse 
procedimento é recomendado para suprir eventuais falhas da regeneração natural 
visando controlar a expansão de espécies agressivas, mediante o sombreamento 
(RODRIGUES et al., 2020).  

O adensamento com mudas de espécies pioneiras e/ou secundárias iniciais 
também deverão ser feito nos trechos da APP em que a germinação do banco de 
sementes não recobriu a área de modo satisfatório para a proteção do solo 
(BRANCALION et al., 2015; BOTELHO et al., 2015). Na área é recomendado que o 
plantio seja realizado no espaçamento 2 m × 2 m. As espécies a serem utilizadas 
deverão ser definidas a partir de inventários florísticos realizados nos fragmentos 
florestais do entorno, bem como a partir de consulta a literatura especializada e a 
sítios eletrônicos, tais como Flora do Brasil (2020) e Specieslink (CRIA, 2021).  

A estratégia de enriquecimento visa aumentar a número de espécies na APP 
a ser restaurada. Essa ação consiste na introdução de espécies arbóreas 
secundárias tardias e/ou climáticas, assim como espécies arbustivas de sub-
bosque. Além do aumento do número de espécies, essa estratégia favorece uma 
maior cobertura e proteção do solo, contribuindo, assim, para o controle de espécies 
exóticas na área. Na APP, essa técnica deverá ser utilizada nos trechos já 
revegetadas pela regeneração natural. 

 Na área, deverão ser priorizadas o uso de espécies nativas que sejam 
atrativas à fauna, especialmente as aves, uma vez que estes animais contribuem, a 
partir da dispersão de sementes, com a regeneração natural (VOLPATO et al., 
2018). O enriquecimento deverá ser realizado por meio de plantio com espaçamento 
de 6 m × 3 m. 
 
Nascente 2 

Assim como na nascente 1, a nascente 2 também apresentou água 
transparente, sem odor e livre de resíduos sólidos (lixo), espuma, óleo na cama 
superficial e efluentes domésticos (esgoto). Como materiais flutuantes, foram 
encontrados apenas folhas e galhos. 

Quanto ao critério vegetação, foi observado a presença de indivíduos 
arbóreos, havendo, no entanto, a predominância de espécies arbustivas e uma 
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baixa infestação de gramíneas exóticas, como o capim braquiária, sendo, então, 
classificada como de baixa degradação. A área em que a nascente se encontra 
também está cercada com arame do tipo farpado, não sendo observado o acesso e 
uso por animais ou humanos e o tipo de área de inserção é uma propriedade 
privada, tratando-se de um assetamento, onde a nascente 2 está localizada a cerca 
de 70 metros das residências. 

Assim como na APP da nascente 1, recomenda-se o cercamento da APP 
conforme regulamentação do código florestal (BRASIL, 2012).  

A APP da nascente 2 possui vegetação classificada como de baixa 
degradação, apresentando vegetação arbustivo-arbórea e uma baixa infestação de 
gramíneas exóticas invasoras, requerendo intervenções mínimas para o avanço da 
regeneração e estabelecimento da vegetação na área. Vale observar, também, que 
a área de entorno possui diversos fragmentos florestais remanescentes em bom 
estágio de conservação. Assim, buscando apenas uma aceleração no processo de 
regeneração natural da área, recomenda-se a utilização da estratégia de 
enriquecimento, conforme mencionado para a nascente 1.  
 
Medidas comuns a serem adotadas  

Independente da estratégia ou técnica a ser utilizada visando a restauração 
da APP das nascentes, algumas medidas devem ser tomadas para que alguns 
fatores de degradação não interfiram no sucesso da restauração e assim sejam 
isolados. Dentre eles, o fogo, pastoreio de animais e presença de formigas 
cortadeiras. Neste contexto, o cercamento e o controle de formigas são ações 
operacionais que devem ser realizadas previamente às ações operacionais de 
restauração. Além disso, qualquer estratégia a ser adotada possui suas restrições e 
limitações em função das características intrínsecas da área a ser recuperada como 
relevo, fertilidade, processos erosivos do solo que devem ser avaliados 
concomitantes a todas às ações de recuperação.  

Além destas ações, torna-se imprescindível a participação e o envolvimento 
da comunidade local nas práticas voltadas à conservação e restauração dessas 
áreas (MELO et al., 2021). Em ações de integração, serão realizadas práticas de 
educação ambiental com os assentados, de modo a promover uma sensibilização 
ambiental e uma construção participativa. Nessas, deverão ser discutidas questões 
referentes à conservação ambiental, restauração florestal, importância da mata ciliar 
para a manutenção da biota e da qualidade dos corpos hídricos, bem como dos 
benefícios socioambientais e econômico dessas ações. 
 

CONCLUSÃO 
As APPs das nascentes 1 e 2, do assentamento Ojeffesson Santos, 

enquadraram-se em uma condição Razoável e Boa, respectivamente, quanto ao seu 
grau de preservação. Assim, faz-se necessário a adoção de determinadas 
estratégias de restauração que promovam a regeneração natural e o 
reestabelecimento de processos ecológicos-chave.  

A APP da nascente 1 requer o uso de estratégias que induzam a regeneração 
natural na área através de técnicas como o adensamento e o enriquecimento, visto 
que há predomínio de invasoras e poucas espécies arbustivas na área.  

A APP da nascente 2 possui vegetação arbustivo-arbórea e uma baixa 
infestação pelo campim braquiária. Assim, de modo a acelerar o processo de 
regeneração, recomendamos apenas a adoção da técnica de enriquecimento. 
Independente da estratégia a ser utilizada na restauração das APP destas 
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nascentes, operações comuns como cercamento e controle de formigas devem ser 
realizadas na área para garantir o sucesso das ações.  
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