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RESUMO - A coleta e integração de um conjunto de informações visando à caracterização para 
restauração de nascentes na bacia do rio Gramame, situada na região litorânea sul do estado da 
Paraíba, foram os objetivos deste trabalho. Esta bacia é a principal provedora de água para a região 
metropolitana da capital do estado, João Pessoa. Destaca-se a análise dos valores das medições de 
vazões das estruturas de captação instalados em áreas de nascentes e as precipitações na área de 
influencia. Para isto foram medidas precipitações e vazões em cinco captações em áreas de 
nascentes através dos métodos volumétrico e o simplificado descrito em Daker (1983) para poços 
rasos. Nesta comunicação são apresentados os resultados obtidos em dezesseis medições mensais a 
partir de janeiro de 2010. Os resultados revelaram haver significativas variações entre elas, além de 
influencias devido a ações antrópicas.  

 

ABSTRACT - The collection and integration of a set of information for planning the restoration of 
river basin Gramame were the objectives of this communication. This basin is located in the coastal 
zone south of the state of Paraiba, Brazil. The rivers from this basin are the main provider of water 
for the metropolitan region of the state capital, João Pessoa. A determination and the integrated 
analysis of precipitation and the outflows produced in the structures installed in the catchment areas 
of sources were highlighted. The outflows rates were measured by volumetric method and another 
one described by Daker (1983) for shallow wells. The results revealed that there had been 
significant variations in outflow due to precipitation and due to human actions. 
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INTRODUÇÃO 

Quantificar a disponibilidade hídrica é um dos principais fatores que influenciam nos 

planejamentos e projetos relacionados a recursos hídricos. Por isso, é necessário expressar em 

forma de números todos os fatores que caracterizam uma bacia e suas inter-relações. Por outro lado, 

a gestão do uso do solo, principalmente nas áreas legalmente definidas como de preservação, como 

as áreas de nascentes, necessita de levantamentos detalhados haja vista a complexidade de 

informações a serem obtidas para este fim. 

Na gestão de restauração de rios, um dos resultados esperados em médio ou longo prazo é 

tornar compatíveis as atividades socioeconômicas com a legislação em vigor. Para isto todos os 

esforços tanto os de caráter técnico, financeiro, cientifico, político e outros, são requeridos no 

desenvolvimento de projetos específicos. 

Apesar da incomensurável importância ambiental que as nascentes possuem para os sistemas 

hídricos, são raros os estudos que as têm como foco principal e, por isso, não é conhecido um 

conceito sobre elas satisfatório na literatura científica. Ainda assim, diversos estudos relatam a 

imprescindível necessidade de manutenção das funções ambientais das nascentes para a dinâmica 

hidrológica das bacias. Essa preocupação é refletida na legislação brasileira que, desde 1965, 

determina a obrigatoriedade de uma Área de Preservação Permanente nas imediações de nascentes 

(Felippe et al., 2009).  

Nas tentativas de gerir a água para que possa atender às várias necessidades humanas, 

observa-se de certa forma, que as necessidades dos cursos d’água de espécies de “freshwater” 

(água doce) e seus ecossistemas têm sido amplamente negligenciados (Richter et al., 2003). 

Ademais, o crescimento da população humana tem rapidamente degradado consideráveis reservas 

de água doce em muitas partes do mundo.  

Enfrentando um imenso espectro de crescente escassez de suprimento de água em 

quantidade e qualidade adequadas, os planejadores sociais e líderes governamentais estão 

incentivando a busca por melhores estratégias para a gestão sustentável dos recursos hídricos. A 

questão da sustentabilidade centraliza-se especialmente na gestão dos usos da água para o 

consumo humano, de modo que não gerem problemas para o uso das futuras gerações (Limeira et 

al., 2004). Nesse sentido, o relato feito neste trabalho tenta contribuir para verificar na bacia do 

rio Gramame, no litoral sul do Estado da Paraíba, as conseqüências ecológicas dos usos do solo 

que tem gerado preocupações. O destaque aqui feito refere-se à caracterização quantitativa das 

estruturas de captação de águas subterrâneas nas áreas de nascentes bem como suas variações 

devido a causas naturais e antrópicas. 
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Nessa bacia, a alteração dos regimes do fluxo d’água por conta do uso desenfreado do solo 

para a agricultura e da implantação de pequenos barramentos tem sido identificada como uma das 

principais causas da degradação ambiental (Lira e Cabral Da Silva, 2002). Destacam-se também 

as fontes pontuais de poluição e espécies invasivas ameaçando outras de vegetação e animais 

aquáticos (Paraíba, 2000). Assim também produtos e serviços dos ecossistemas de água doce 

valorizados pela sociedade têm sido severamente comprometidos (Gadelha et al., 2002). 

A bacia do rio Gramame é atualmente responsável por cerca de 70% do sistema de 

abastecimento d’água da chamada Grande João Pessoa, que compreende os municípios de João 

Pessoa (capital do estado), Cabedelo, Bayeux e parte de Santa Rita, e das cidades de Pedras de 

Fogo e Conde, estas últimas com sede dentro do espaço da bacia hidrográfica. 

A bacia caracteriza-se por ser palco de uma série de conflitos sendo o mais notável o de 

disponibilidade quantitativa entre a irrigação e o abastecimento humano. Registram-se ainda 

conflitos entre a atividade da pesca e a industrial, entre outros. 

Sendo uma bacia de rios perenes na região litorânea de um estado do Nordeste, diversos 

estudos têm sido empreendidos relativos aos volumes escoados nos rios e no subsolo. No entanto, 

não se tem notícias de estudos de vazões em áreas de nascentes, apesar de sua reconhecida 

importância ecológica e para as populações locais. 

Neste trabalho, são apresentados os resultados relativos às vazões de estruturas de captação 

de água e da precipitação na área influente nas nascentes Nova Aurora, Cacimba da Rosa e 

Cabelão, na bacia do rio Gramame, Bela Rosa na bacia do rio Mamuaba e Fazendinha na do rio 

Mumbaba, estes últimos afluentes do rio Gramame. As medições abrangeram o período de 17 

meses, a partir de janeiro de 2010.  

 

CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE ESTUDO 

Localização 

As áreas de nascentes da bacia do rio Gramame localizam-se entre as latitudes 9.204.728 m 

e 9.210.728 m sul e as longitudes 280.619 m e 290.619 m oeste (em UTM), no município de Pedras 

de Fogo, região Litoral Sul do estado da Paraíba. Na Figura 1 está esquematizada a localização das 

áreas estudadas. 
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BRASIL
PARAÍBA

BACIA GRAMAME

PEDRAS DE FOGO:
LOCAÇÃO NASCENTES

1

2

3
4

5

1  FAZENDINHA
2  BELA ROSA
3  NOVA AURORA
4  CACIMBA DA ROSA

5  CABELÃO

NASCENTES:

 

Figura 1 – Localização das nascentes estudadas 

 

Clima 

 Segundo a classificação de Köppen, por Pedras de Fogo estar inserido na Mesorregião da 

Mata Paraibana, microrregião do Litoral Sul, o seu tipo climático é AS' - quente e úmido, com 

chuvas de outono/inverno que ocorrem a partir de abril, estendendo aos meses de junho/julho. A 

precipitação pluviométrica anual é de 1.500 mm. Sua temperatura varia de 18ºC a 30ºC. Os meses 

de julho e agosto são, relativamente, de baixas temperaturas, podendo chegar à mínima de 10ºC e a 

umidade relativa do ar média é de 80%.  

O território ou Mesorregião Mata Paraibana, por sua posição privilegiada, apresenta 

condições climáticas favoráveis às explorações agropecuárias. 

 

Solos 

As principais unidades de solos encontradas no território  ou Mesorregião da Mata 

Paraibana são: Alissolos, Neossolos Flúvicos e Neossolos Quartzarênicos. A principal limitação ao 

uso agrícola destes solos decorre da baixa fertilidade natural, necessitando, portanto, de correção de 

acidez e adubação para utilização agrícola intensa. Os solos encontrados do tipo Neossolos 

Flúvicos, são solos profundos de baixa fertilidade natural, bem drenados, podendo apresentar 

saturação de bases que pode variar de baixa à alta, situando-se em terrenos da baixada litorânea. 

Podem ser intensamente cultivados desde que se façam práticas de calagem e adubação. Quanto aos 

Neossolos Quartzarênicos - solos de textura predominantemente arenosa, drenagem excessiva e 

baixíssima fertilidade necessitam para seu aproveitamento agrícola de práticas de adubação, 
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principalmente a incorporação de matéria orgânica para melhorar sua estruturação e a retenção de 

umidade.  

 No subsolo do município podem ser encontradas jazidas de pedras calcárias, argilas e 

reservas de caulim (PARAÍBA, 2000). 

 
Relevo/Topografia 

 Não há serras no município. Seu território assenta em terrenos ondulados, onde existem 

colinas, tabuleiros e várzeas. A sede do município situa-se num território relativamente plano, 

considerando ser suavemente inclinado, o que pode proporcionar um desenvolvimento/crescimento 

da cidade de forma estruturada/ordenada.  

 

Vegetação 

 Nos últimos vinte anos, o município é dominado por uma paisagem coberta pela cana-de-

açúcar. Não existe terra que não apresente a sua marca, pois os imensos canaviais se sucedem pelas 

várzeas, colinas e tabuleiros que predominam na área. A vegetação nativa é escassa. 

 As várzeas, anteriormente ocupadas por uma floresta exuberante, de árvores de grande porte 

como a oiticica, a sapucaia, a parahyba, a imberiba, a gororoba, o pau-ferro, o jitahy, o pau-brasil, o 

pau d’arco amarelo e muitas outras, foram quase completamente devastadas. Hoje, ainda 

considerada terras férteis, costumam-se cultivar principalmente cana-de-açúcar dentre outros como 

cereais, legumes, inhame, abacaxi, mandioca. Nas colinas, localizam-se ainda fragmentos de Mata 

Atlântica. 

 

AS NASCENTES 
 

Definição de nascente 

Existem diversas definições para nascentes de rios. No entanto, algumas a definem como 

pontual, outras como distribuídas ou difusas, outras com enfoque puramente hidrológico, ou seja, 

diversas interpretações com diferentes destaques são encontradas na literatura. O entendimento do 

fenômeno da ocorrência de nascentes envolve conhecimentos das áreas de geologia, geomorfologia, 

hidrologia, solos e vegetação. Assim, uma definição completa sobre as nascentes não deve ser de 

fácil sintetização. Na Tabela 1 constam as principais definições encontradas na pesquisa 

bibliográfica feita: 
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Tabela 1 – Definições e autores  

 

Uma rápida leitura das definições da Tabela 1 sugere se considerar a definição apresentada 

por Felippe et al. (2009) como sendo a mais adequada uma vez que considera os diversos aspectos 

relevantes para a existência das nascentes considerando-as como sistemas ambientais naturais. 

 

Classificação de nascentes quanto à origem e à vazão 

As nascentes podem ser formadas tanto por lençóis freáticos (apenas depositados sobre as 

camadas impermeáveis) quanto artesianos, podendo surgir por contatos das camadas impermeáveis 

com a superfície, por afloramentos dos lençóis em depressão de terreno, por falhas geológicas ou 

por canais cársticos. Os fluxos de base que sustentam as nascentes têm grande importância não só 

temporal, mas também espacial, pois são capazes de possibilitar disponibilidade de água mesmo em 

tempos de estiagens.  

Na origem da maior parte dos nossos córregos estão nascentes de contato ou de depressão, 

provenientes de lençóis freáticos, estes abastecidos através de áreas próximas, daí a necessidade de 

sua preservação. As de contato, como normalmente surgem no sopé de morros, são conhecidas 

como nascentes de encostas (Valente e Gomes, 2005). 

As nascentes podem ser classificadas pela persistência de seus fluxos como perenes, 

intermitentes, temporárias ou efêmeras (Valente e Gomes, 2005). As perenes se manifestam em 

todo o ano, embora com variações de vazão enquanto que as intermitentes fluem durante a estação 

chuvosa, com os fluxos perdurando de poucas semanas até meses. Já as temporárias ou efêmeras 

ocorrem somente em resposta direta à precipitação.  

Quanto às vazões produzidas pelas nascentes, estas são bastante variáveis, conforme a sua 

natureza da formação e do regime pluviométrico local. Assim, as nascentes são capazes de produzir 

Autor Definição 

Davis (1966) Nascente é qualquer descarga superficial natural de água grande o suficiente para 
formar pequenos córregos 

Roma, T. N. 
(2008) 

As nascentes, também conhecidas como minas d’água, olhos d’água, cabeceiras e fontes, 
são os pontos na superfície do terreno de onde escoa a água de lençóis subterrâneos 

Resolução 
CONAMA nº 
303/2002 

Local onde aflora naturalmente, mesmo que de forma intermitente, a água subterrânea 

Felippe et al., 
(2009) 

Uma nascente é um sistema ambiental natural marcado por uma feição geomorfológica 
ou estrutura geológica em que ocorre a exfiltração da água subterrânea de forma perene 
ou intermitente, formando canais de drenagem a jusante que a inserem na rede de 
drenagem da bacia 

Valente e 
Gomes, (2005) 

Nascentes são manifestações superficiais de lençóis subterrâneos dando origem a cursos 
d´água 

Daker, (1983) Nascentes são o afloramento ou manifestação do lençol na superfície do solo, 
especialmente em uma encosta ou depressão do terreno  
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menos de 1 litro por minuto ou até segundo Linsley et. al. (1982) citando Meinzer, nascentes de 

primeira magnitude que ocorrem com vazões de até 2,8 m3/s, registrando-se 65 desta ordem nos 

Estados Unidos. Registra também uma nascente na França, a Fontaine de Vaucluse, que atinge 

incrível vazão estimada em 113 m3/s originada de formação cárstica. Meinzer, citado por Linsley et 

al. (1975) organizaram uma classificação das nascentes em função dos valores de suas vazões 

(Tabela 2). 

Tabela 2 – Classificação das nascentes segundo a vazão 

Classe ou Magnitude Vazão (L/min) 

1 >170.000 

2 17.000 – 170.000 

3 1.700 – 17.000 

4 380 – 1.700 

5 38 - 380 

6 4 - 38 

7 0,6 - 4 

8 < 0,6 

 
As estruturas de captação de nascentes freáticas 

As estruturas hidráulicas mais comuns de captação de água de nascentes são basicamente de 

três tipos: i) poços rasos, ii) caixa de captação (com dreno ou parede de montante permeável), iii) 

captação de nascentes difusas.  

Os poços rasos permitem captar água do lençol freático, sendo construídos em manilhas de 

concreto ou alvenaria de tijolos (Figura 2). Também se observa poços em alvenaria ou concreto em 

formato de quadrado. 

As estruturas do tipo caixas de captação são feitas em concreto, ou alvenaria de tijolos onde 

as águas são coletadas através de dreno colocado até o “olho da mina” (Figura 3). Há outra variação 

da captação em caixa, menos comum, onde ao invés de drenos, a parede da caixa em contato com o 

aqüífero é feita em pedras arrumadas ou tijolos vazados, permitindo assim uma maior vazão para a 

caixa. Ocorre também a captação em dreno com a saída de água do tubo drenante em jorro para 

jusante, sem a reservação em caixa, sendo captada em caixa de concreto ou alvenaria em cota mais 

baixa. 

Quando a nascente é difusa, própria de terrenos úmidos, as diversas “minas” são canalizadas 

a céu aberto por canais secundários até o canal principal ou através de valetas com tubos perfurados 
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recobertos com cascalho ou brita e recobertos com lona (Viana, 2002), até uma caixa de captação a 

jusante (Figura 4). 

 

 

   

a) Poço raso com manilhas                              b) Poço raso com tijolos 

Figura 2 – Modelos de poço raso: a) com manilhas;  b) com tijolos (adaptado de Viana, 2002) 
 
 

 

Figura 3 – Captação com dreno e reservatório em nascente de encosta (adaptado de Viana, 2002) 
 

 

Figura 4 – Captação de nascentes difusas com canais radiais (adaptado de Viana, 2002) 
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CAPTAÇÕES EM ÁREAS DE NASCENTES NA BACIA DO RIO GRA MAME 

Foram selecionadas cinco estruturas de captação de nascentes na bacia do rio Gramame. 

Todas as captações estudadas nas áreas de nascentes na bacia do rio Gramame, nos rios Gramame, 

Mamuaba e Mumbaba, são do tipo freáticas e perenes. Seus tipos são de poço raso ou captação em 

dreno com caixa a jusante. As captações estudadas são de pequeno porte e de características 

construtivas simples, algumas delas em estado de conservação inadequado. Na Figura 5 são 

mostradas as fotografias das captações estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Nascentes do alto curso da bacia hidrográfica do rio Gramame: (a) “Cabelão”, (b) 
“Cacimba da Rosa”, (c) “Nova Aurora”, (d) “Bela Rosa”, (e) “Fazendinha” e (f) áreas de nascentes. 

Pedras de Fogo, PB 
 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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A Tabela 3 resume as características das captações de nascentes estudadas. 

Tabela 3 – Características das captações estudadas 

Captação Bacia hidrográfica Tipo de nascente Tipo de captação 

Cabelão Gramame Freática de encosta Com dreno e caixa rasa a jusante 

Nova Aurora Gramame Freática Poço Raso de manilha de concreto 

Cacimba da Rosa Gramame Freática  Poço Raso em alvenaria, seção retangular 

Bela Rosa Mamuaba Freática Poço Raso em alvenaria, seção quadrada 

Fazendinha Mumbaba Freática  Poço Raso em alvenaria, seção circular 

 
 

Metodologia para medição de vazão e precipitações diárias 

As vazões foram medidas utilizando-se métodos simples adequados a cada tipo de captação: 

para poços rasos o procedimento adotado foi o descrito em Daker (1983). O método consiste em 

extrair água do poço em uma vazão tal que o nível da água no seu interior desça de uma altura ∆a. 

Determina-se em seguida o intervalo de tempo ∆t necessário para nível subir novamente até a altura 

primitiva. Sendo S a área da seção transversal do poço, a vazão Q será: 

 

                                                                                                                    (1) 

 

As vazões das nascentes captadas através de dreno com tubo foram quantificadas a partir de 

medições realizadas o mais próximo possível da surgência, pelo método volumétrico. Este método é 

aplicável nos casos de pequenas vazões e consiste na medição direta do volume de água em um 

recipiente de volume conhecido, onde o tempo gasto para o seu enchimento é marcado com o 

auxílio de um cronômetro digital (Figura 6). A vazão resultante é a razão entre volume coletado e o 

tempo medido no cronometro para a água atingir a marca graduada indicadora do volume no 

recipiente.  

Em ambos os casos, repetiu-se o procedimento três vezes, adotando-se a média como o valor 

final da vazão.  

  
 
 
 
 
 
 

 

Q  =  S.∆a 
∆t 
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Figura 6 – Medição de vazão: a) com uso de bomba hidráulica para rebaixamento do nível da água 
no poço; b) método volumétrico  

 

As precipitações foram medidas e armazenadas por meio de pluviômetro automático de 

báscula para uso com datalogger instalado na comunidade Nova Aurora. As medições são feitas a 

partir da totalização dos pulsos emitidos pela báscula e registradas no datalogger. O instrumento 

tem capacidade de fazer registros de precipitação que podem variar de 0,1 a 500 mm/h. 

 
Valores das vazões medidas 

Na Tabela 4 são detalhadas as vazões mínimas e máximas obtidas das medições realizadas 

em cada captação entre janeiro de 2010 e maio de 2011, além da média e o coeficiente de variação. 

Já na Tabela 5 encontra-se a classe ou magnitude da vazão segundo a classificação de Meinzer.  

 

Tabela 4 - Valores das vazões (L/min) mínimas, máximas, média e coeficiente de variação 

Captação  Qmín Qmáx Qméd Cv 

Cabelão 2,6 39,9 13,9 1,20 

Nova Aurora 5,6 9,1 8,1 0,13 

Bela Rosa 10,4 20,4 14,6 0,17 

Cacimba da Rosa 39,9 72,3 50,8 0,17 

Fazendinha 2,8 6,2 4,6 0,20 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
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Tabela 5 - Classificação das vazões medidas segundo o critério de Meinzer 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Comportamento das vazões e das precipitações ocorridas 

No gráfico da Figura 7 constam os valores de vazões medidas nas cinco captações de 

nascentes e das precipitações diárias registradas no Assentamento Nova Aurora no período 

estudado. 
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Figura 7 – Valores de vazões medidas nas cinco captações e das precipitações no período  
 

 

 

Captação Magnitude 

Cabelão 6 

Nova Aurora 6 

Bela Rosa 6 

Cacimba da Rosa 5 

Fazendinha 6 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os valores das vazões medidas nas captações estudadas, nos meses de janeiro de 2010 a 

maio de 2011, apresentaram grandes variações entre elas, variando de 2,8 L/min em Fazendinha ao 

máximo de 72,3 L/min em Cacimba da Rosa.  

Apesar do número de medições ainda não ser adequado para uma caracterização de maior 

confiabilidade, já que foram realizadas em pouco mais de um ano hidrológico, as vazões medidas 

em cada captação apresentaram variações que indicam haver influência de fatores determinantes na 

formação das vazões. A captação Cabelão coeficiente de variação de 1,2 parece ter sua produção 

mais vulnerável a influencias externas. Por outro lado, a captação Nova Aurora apresentou a menor 

vulnerabilidade representada pelo seu baixo coeficiente de variação de apenas 0,13. De fato, a 

análise da Figura 7 centrada nos valores dessas captações aponta para valores de pequenas variações 

para Nova Aurora, enquanto que Cabelão apresenta uma curva descendente ao longo do tempo, 

salvo para as medições feitas logo após os eventos chuvosos registrados.  

Sobre essa captação, Cabelão, deve ser interpretada como a mais vulnerável frente às demais 

por ser a única do tipo freática de encosta, na qual o lençol subterrâneo é de muito pouca 

profundidade ou aflorante. Além disso, a influência da construção de aterro de estrada em áreas a 

montante que houve a partir do segundo trimestre de 2010 explica a diminuição de vazões ocorridas 

já que a compactação dos solos das áreas a montante deve ter influído na sua permeabilidade e 

conseqüentemente na recarga do lençol freático. Mesmo assim, verifica-se a rápida recarga devido 

às chuvas ocorridas principalmente em maio de 2011, onde a vazão atingiu 39,9 L/min, o máximo 

valor medido nesta captação. No entanto, somente após a análise conjunta das precipitações e das 

vazões em um período mais longo poderá se confirmar a tendência de queda das vazões da nascente 

de encosta Cabelão. 

As captações Fazendinha, Bela Rosa e Cacimba da Rosa não apresentaram grandes 

variações de vazão, com exceção de Cacimba da Rosa que teve um aumento de 52,0 L/min para 

72,3 L/min entre o final de abril e maio de 2011 por conta das precipitações acontecidas em período 

anterior. 

Os resultados preliminares apresentados apontaram para a classificação das nascentes na 

classe 6, com exceção de Cacimba da Rosa que foi classificada como de classe 5.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A bacia do rio Gramame é emblemática, no que se refere ao seu processo de ocupação, 

principalmente com a agricultura, o que a pode inviabilizar como produtora adequada de água para 
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abastecimento, ao contrário do que ocorria até os anos 1970 quando apenas uma pequena parte de 

seu espaço geográfico era antropizada. Ainda mais que as bacias vizinhas ao sul da cidade de João 

Pessoa, como as dos rios Mumbaba e Mamuaba e mais ainda ao sul a Abiaí-Papocas, hão de ser 

solicitadas para o uso do solo intenso, incluindo a urbanização. Vale ressaltar que estas três 

primeiras bacias no sul no litoral paraibano são responsáveis atualmente pelo abastecimento da 

Grande João Pessoa onde habitam cerca de 900 mil pessoas. 

As áreas de suas nascentes não diferem do restante da bacia. De um modo geral, a agricultura 

domina a paisagem, observando-se raros fragmentos de Mata Atlântica ainda preservados. 

As captações estudadas, ainda que de pequeno porte, fornecem água para as comunidades 

agrícolas locais, para seus diversos usos, tornando-se bastante importantes nos períodos secos.  

Foi feita uma análise das vazões medidas e das precipitações ocorridas de janeiro de 2010 a 

maio de 2011. As conclusões indicaram alta vulnerabilidade da captação Cabelão, diminuição de 

sua vazão ao longo do período estudado muito embora apresente alta capacidade de recarga quando 

há precipitações de valores mais significativos. 

Esta comunicação refere-se a um trabalho ainda em andamento, apresentando-se aqui os 

resultados preliminares. É parte de uma série de trabalhos de uma pesquisa denominada “Análise do 

potencial de ações integradas para a restauração das funções ecológicas nas nascentes do rio 

Gramame (PB), sob a influência de unidades rurais de produção familiar”, com financiamento do 

CNPq, em andamento no Centro de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba.  

Em um passo posterior estas informações poderão ser utilizadas para o planejamento e 

execução de programas institucionais, para a conscientização das populações rural e urbana 

residentes no espaço geográfico da bacia hidrográfica quanto à importância dos serviços ambientais 

produzidos, e para a necessidade de restauração das nascentes aliada ao manejo agrícola 

sustentável. 
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