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RESUMO 

As nascentes são afloramentos naturais na superfície do solo, decorrentes dos lençóis subterrâneos e os 

córregos e os rios dependem das nascentes para manter seu fluxo, além de serem formados a partir delas.  A 

redução de nascentes resulta na diminuição de quantidade de cursos d’água e, consequentemente, diminui a 

vazão total da bacia hidrográfica. Sendo assim, essa pesquisa retrata as condições ambientais em nascentes de 

duas propriedades rurais do município de Barra Mansa/RJ, inserido na Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do 

Sul. Foram realizadas visitas in loco em ambas as propriedades para a aplicação do IIAN e análise visual dos 

parâmetros macroscópicos definidos na pesquisa. Com base nesses parâmetros, as nascentes, em sua maioria, 

cinco das setes analisadas, enquadraram-se no grau de preservação razoável; as outras duas foram classificadas 

como ruim e péssima. Os parâmetros que contribuíram positivamente com esse resultado foram a cor da água, o 

odor, a ausência de resíduos, de materiais flutuantes, de espumas, de óleo e de esgoto. Já os que contribuíram 

negativamente foram o uso por humanos, a proteção local e a facilidade de acesso na área. 
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1. INTRODUÇÃO 

A água é um recurso natural de grande importância econômica, social e ambiental. Além da sua 

indispensável função para a vida de todas as espécies e para o equilíbrio ambiental, todas as atividades humanas 

demandam por esse recurso escasso e finito. De acordo com UNESCO (2015), a água fornece vários serviços 

que podem minimizar a pobreza, melhorar o crescimento econômico e a sustentabilidade ambiental, além de 

garantir a segurança alimentar e energética, assim como a saúde humana. 

Segundo a WWAP (2017), em 2015, 663 milhões de pessoas ainda não possuíam fontes de água potável 

adequadas; porém, a utilização desse recurso aumentou em todas as regiões do mundo desde 1990, e a maior 

parte da população mundial sem acesso a essa água adequada reside em áreas rurais. 

De toda a água distribuída no planeta Terra, 97% representam as águas salgadas; 2,2%, as geleiras e apenas 

0,8% são as águas doce que podem ser utilizadas para abastecimento público. Desses 0,8% de água doce, 97% 

constituem as águas subterrâneas e apenas 3% retratam as águas superficiais (ANA, 2009). De acordo com a 

WWAP (2003), a utilização da água no mundo é distribuída da seguinte maneira: 70% para o uso agrícola, 22% 

para o uso industrial e 8% para uso doméstico. 

Para a UNESCO (2015), os fatores que influenciam a demanda hídrica global são o aumento populacional, a 

urbanização, as políticas de segurança alimentar e energética, além dos processos macroeconômicos, como o 

aumento do consumo e a globalização do comércio. Como resultado dessa situação e da forma antiga de lidar 

com o uso de recursos naturais, além da governança, o mundo deve enfrentar uma escassez de água cada vez 

mais grave, em um futuro próximo. 

Segundo a WWAP (2017), o setor agrícola é o que mais demanda água no mundo e globalmente essa 

demanda aumentará nas próximas décadas. No Brasil, o setor de irrigação foi o que teve maior demanda 

consuntiva, seguido da dessedentação animal, do abastecimento público urbano, industrial, e abastecimento 

humano rural (ANA, 2016). 

As atividades humanas de áreas rurais, urbanas e industriais geram descarga de águas residuais, geralmente 

não tratadas, causando poluição orgânica dos rios, impactando tanto o meio ambiente quanto a saúde humana 

(WEN et al., 2017). 



De acordo com Bonton et al. (2010), as principais fontes antropogênicas de contaminação da água nas áreas 

rurais são as fossas sépticas e a agricultura, sendo que os principais contaminantes incluem nitratos, pesticidas e 

microrganismos fecais. 

As águas subterrâneas e superficiais de boa qualidade são fundamentais para a saúde de uma população 

(MOHAMED & PALEOLOGOS, 2017). Levando em conta esse levantamento de informações e a importância 

dos recursos hídricos, cabe aqui destacar o papel das nascentes como um recurso fornecedor de água. De acordo 

com Bricker et al. (2017), a água subterrânea oferece diversos serviços, como o abastecimento de água, além de 

ser capaz de diluir e amenizar contaminantes.  

A água que chega à superfície da terra em forma de chuva aumenta a disponibilidade de água das nascentes e 

dos lençóis freáticos e artesianos, favorecendo a bacia hidrográfica envolvida. Esses lençóis são considerados 

reservatórios subterrâneos naturais com grande aptidão de armazenar água em períodos chuvosos. Além disso, 

garante que córregos e rios tenham vazões mais regulares ao longo do ano (VALENTE & GOMES, 2011). 

Então, pode-se considerar que a qualidade da água pode ser determinada pelo uso e ocupação do solo na 

bacia hidrográfica. Desse modo, as ações antrópicas podem alterar estruturas físico-químicas e biológicas de 

ecossistemas naturais, assim como afetar o ciclo hidrológico, o que consequentemente diminui a quantidade e a 

qualidade dos recursos hídricos (ALVARENGA et al., 2012).  

Segundo Davis et al. (2017), a produção de alimentos, fibras, energia, e o consumo humano direto têm 

demandado um maior uso da água subterrânea, devido ao crescimento populacional. Além disso, várias 

nascentes são reconhecidas como ecossistemas importantes, raros e globalmente ameaçados. 

Para Valente & Gomes (2011), os córregos e rios são formados através das nascentes e a diminuição destas 

resulta na redução de quantidade de cursos d’água. O fluxo contínuo de um rio depende de nascentes perenes 

para manter sua produção. 

As nascentes são afloramentos naturais na superfície do solo, resultantes dos lençóis subterrâneos, e esses 

precisam do suporte da cobertura no solo e da precipitação para se manterem abastecidos e produtivos (DIAS et 

al., 2011). Conforme afirma Lozinski et al. (2010), as nascentes (ou mananciais) são formadas quando “o 

aquífero atinge a superfície e, consequentemente, a água armazenada no subsolo começa a minar”. 

No Brasil, a melhoria da oferta de água, em quantidade e qualidade, é respaldada pela Lei Nº 9.433 de 1997, 

que se refere ao Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), que é um dos instrumentos que instrui a gestão 

das águas no Brasil. Também conhecida como Lei das Águas, a partir da qual se criou o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997). O estado do Rio de Janeiro instituiu sua Política Estadual 

de Recursos Hídricos (Lei Nº 3.239 de 1999) dois anos após a criação do PNHR (RIO DE JANEIRO, 1999). 

Segundo a Lei Nº 12.651 de 2012, que instituiu o Novo Código Florestal Brasileiro, em seu artigo 3º, define 

Área de Preservação Permanente (APP), nascente e olho d’água, respectivamente, como (BRASIL, 2012):  

“Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar 

o bem-estar das populações humanas”; “afloramento natural do lençol freático que 

apresenta perenidade e dá início a um curso d’água”, e “afloramento natural do 

lençol freático, mesmo que intermitente”. 

Já o Art. 4o da mesma Lei considera como APP as “áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água 

perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros”. 

De acordo com o Art. 8º dessa Lei, “A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de 

Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo 

impacto ambiental previstos nessa Lei”. O §1º expõe que “A supressão de vegetação nativa protetora de 

nascentes, dunas e restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública”.  

Diante desse contexto, essa pesquisa envolverá, especificamente, a Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do 

Sul (BHMPS), uma das unidades da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (BHPS). A BHPS é considerada 

uma bacia estratégica por ser o maior manancial de abastecimento da população fluminense, e é dividida em 

quatro unidades diferentes (Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul) (ASCELRAD et 

al., 2015). De acordo com os dados da AGEVAP (2013), os principais usos de água BHPS, em 2010, foram: 

dessedentação animal (3%), uso industrial (7%), abastecimento urbano e rural (8%) e irrigação (82%). 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/90621/lei-n-3-239-de-02-de-agosto-de-1999
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.651-2012?OpenDocument


A BHPS possui uma área de 62.074 km², entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O seu 

principal rio é o Paraíba do Sul, sendo que, ao longo desse rio, há muitas represas com o propósito de fornecer 

água e energia elétrica às populações do entorno da bacia, bem como a da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro. As águas do rio principal também abastecem o setor industrial e contribuem para a preservação da flora 

e fauna, porém é um grande receptor de esgotos doméstico e industrial in natura. O território dessa bacia é muito 

impactado pela degradação, seja pelo desmatamento, pela exploração agropecuária ou devido à urbanização. As 

principais atividades econômicas são as indústrias e o setor agropecuário (OLIVEIRA et al., 2017). 

 

2. OBJETIVOS 

O objetivo dessa pesquisa visa aplicar a metodologia do IIAN (Índice de Impacto Ambiental de Nascentes) 

em nascentes de duas propriedades rurais de Barra Mansa-RJ, município inserido na BHMPS. Essa metodologia 

tem o intuito de analisar as condições ambientais e o grau de preservação dessas nascentes a partir de uma 

avaliação visual, sendo que cada nascente deve ser avaliada individualmente e o grau de proteção delas 

dependerá da quantidade de parâmetros macroscópicos definidos na pesquisa. Essas nascentes podem ser fontes 

de armazenamento de água no subsolo e garantia do fluxo dos rios, na região da BHMPS. Com essa pesquisa, 

também será possível analisar o comprometimento, a conscientização e a adequação à Legislação Ambiental 

Brasileira, dos proprietários rurais das áreas de estudo.  

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 ÁREA DE ESTUDO  

O município Barra Mansa está localizado no estado do Rio de Janeiro, abrange 547,194 km² de área e possui 

177.813 habitantes, sendo que a população da área rural é de 1.620 habitantes. A sua extensão territorial é 

distribuída entre o Município e seus quatro distritos: Floriano, Rialto, Nossa Senhora do Amparo e Antônio 

Rocha (IBGE, 2010). 

A área de Mata Atlântica no Município é de 5.398 hectares e o percentual de Mata, comparado com a área 

total do município, é de apenas 9,87 %. O serviço de saneamento básico do município de Barra Mansa, realizado 

pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE-BM), atende cerca 98% da população. Das águas residuais 

geradas no município, apenas 3% delas são tratadas, o que resulta no lançamento de aproximadamente 9.443,92 

mil m³/ano de esgoto in natura nos rios (OLIVEIRA et al., 2017).  

Segundo Castro, Mello & Peixoto (2002), a cidade de Barra Mansa, que se encontra na região do Médio Vale 

do Paraíba do Sul fluminense, nas últimas décadas, tem passado por um acentuado crescimento urbano, que, em 

conjunto com a falta de políticas públicas adequadas, tem levado a região a passar por problemas ambientais, 

como a erosão e o deslizamento de encostas, resultando no assoreamento de cursos fluviais e na acentuação de 

enchentes.  

A cidade de Barra Mansa está localizada predominantemente à margem direita do Rio Paraíba do Sul, 

totalmente inserido na Região da Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul (BHMPS). Essa Bacia é composta 

por 42 principais microbacias e abrange 19 municípios, dentre eles encontra-se o município de Barra Mansa, e 

possui uma área de 6.517 km² (OLIVEIRA et al., 2017). 

As duas propriedades selecionadas para essa pesquisa que situam-se no distrito de Floriano, do município em 

questão, receberam um Curso de Reflorestamento (com ênfase em proteção de nascentes). Esse treinamento é 

oferecido pelo Sindicato Rural de Barra Mansa e possui tanto a parte teórica quanto prática, além de distribuir 

aos participantes material educativo sobre o tema. Ao todo, o Sindicato já ofereceu, nas próprias propriedades, 

sete desses treinamentos, em cinco propriedades diferentes. As nascentes dessas propriedades são utilizadas 

como modelo de aplicação do reflorestamento e essa etapa corresponde à parte prática do curso.  

 

3.2 MÉTODOS  

A metodologia do IIAN é uma classificação didática e prática do grau de impacto ambiental de nascentes, 

baseado em uma avaliação macroscópica das suas características físicas e da sua qualidade (FELIPPE, 2009; 

FELIPPE & MAGALHÃES JR., 2012). Isto é, verifica-se de forma qualitativa e visual o grau de proteção em 

que as nascentes se encontram. 

Esse índice foi inicialmente proposto por Gomes et al. (2005) e foi utilizado e aprimorado por Felippe 

(2009), Paraguaçu et al. (2010), Felippe & Magalhães Jr. (2012), Oliveira et al. (2013), Leal et al. (2016), entre 



outros. Cada uma dessas pesquisas adaptou o índice de acordo com seus objetivos e necessidades e, 

consequentemente, aperfeiçoaram-no.    

No IIAN, é importante definir inicialmente os parâmetros que serão analisados in loco, de maneira que 

fiquem claros os critérios utilizados na pesquisa. Para cada parâmetro, é atribuído um valor de acordo com seu 

estado de conservação (Tabela 1).  

Os parâmetros são classificados em bom, médio e ruim e os valores atribuídos são, respectivamente, 3, 2 e 1. 

Portanto, o somatório mínimo representará um conjunto de parâmetros considerado ruins e o somatório máximo 

indicará que todos os parâmetros são bons (LEAL et al., 2016).  

Segundo França Jr. & Villa (2013), como cada parâmetro encaixa-se em uma das três diferentes classes de 

análise, é realizado um somatório de cada variável para ser definido e classificado o grau de preservação (classe 

A: ótima, classe B: boa, classe C: razoável, classe D: ruim e classe E: péssima) das nascentes (Tabela 2).   

Esse método dá origem à tabela de classificação do grau de preservação e do enquadramento de classes de 

cada uma das nascentes analisadas (GOMES et al., 2005).  

 
Tabela 1: Metodologia do IIAN. 

ÍNDICE DE IMPACTO AMBIENTAL MACROSCÓPICO EM NASCENTES 

Parâmetros Macroscópicos  
Qualificação 

Ruim (1 ponto)  Médio (2 pontos)  Bom (3 pontos) 

Cor da água escura clara transparente 

Odor da água forte com odor ausente 

Resíduo ao redor da nascente muito pouco ausente 

Materiais flutuantes (resíduo na água) muito pouco ausente 

Espumas muito pouco ausente 

Óleos muito pouco ausente 

Esgoto na nascente visível provável ausente 

Vegetação (degradação) degradada ou ausente alterada bom estado 

Regeneração ausente moderada presente 

Presença de erosão acentuada moderada ausente 

Uso por animais constante esporádico ausente 

Uso por humanos constante esporádico ausente 

Proteção do local Sem proteção 
Com proteção 

(com acesso) 

Com proteção 

(sem acesso) 

Acessicibilidade ao local fácil difícil sem acesso 

Proximidade com residências (metros) < 50 entre 50 e 100 > 100 

Tipo de área de inserção 
ausente 

(sem informação) 
propriedade privada parques ou áreas protegidas 

Fonte: Adaptado de Gomes et al. (2005), Paraguassú et al. (2010), Torres (2016) e Cruz et al. (2016). 

 

Tabela 2: Qualificação do grau de preservação das nascentes. 

CLASSIFICAÇÃO DAS NASCENTES QUANTO AOS 

IMPACTOS MACROSCÓPICOS 

Classe Grau de proteção Pontuação* 

A Ótimo 46-48 pontos 

B Bom 43-45 pontos 

C Razoável 40-42 pontos 

D Ruim  37-39 pontos 

E Péssimo abaixo de 37 pontos 



*Somatório dos 13 parâmetros obtidos na Tabela 1. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As visitas de campo ocorreram no mês dezembro, na 1ª propriedade, e em fevereiro, na 2 ª propriedade. O 

IIAN foi aplicado em todas as nascentes encontradas, em ambas as propriedades visitadas. Ao todo, nas duas 

propriedades, foram encontradas sete nascentes, sendo três delas na 1ª propriedade (N1, N2 e N3) e quatro na 2ª 

(N4, N5, N6 e N7). 

De acordo com os parâmetros macroscópicos definidos (vide Tabela 1) e com as classes de grau de proteção 

das nascentes (vide Tabela 2), foi possível chegar aos resultados do enquadramento de cada nascente em uma 

dessas classes (Tabela 3).  

Tabela 3: Quantificação e qualificação do grau de preservação das nascentes. 

Parâmetros Macroscópicos  
Nascentes (N) 

1 2 3 4 5 6 7 

Cor da água  3 3 2 3 2 3 3 

Odor da água  3 3 3 3 3 3 3 

Resíduo ao redor da nascente 3 3 3 3 3 3 3 

Materiais flutuantes (resíduo na água)  3 3 3 3 3 3 3 

Espumas  3 3 3 3 3 3 3 

Óleos  3 3 3 3 3 3 3 

Esgoto na nascente  3 3 3 3 3 3 3 

Vegetação (degradação) 2 2 3 2 3 1 3 

Regeneração 3 3 3 2 3 3 3 

Presença de erosão 2 3 3 1 3 3 3 

Uso por animais 1 3 3 3 3 3 1 

Uso por humanos 1 2 2 2 1 2 2 

Proteção do local 2 2 1 2 2 2 1 

Acessibilidade ao local 1 1 2 1 2 1 2 

Proximidade com residências (metros) 1 3 3 2 3 3 3 

Tipo de área de inserção 2 2 2 2 2 2 2 

Total 36 42 42 38 42 41 41 

Classe E C C D C C C 

 

A investigação das características físicas das nascentes e do seu entorno, baseados na observação in situ, 

indicam que dessas sete nascentes, cinco delas (71,43%) foram enquadradas no grau de preservação razoável 

(classe C), uma (14,3%) com condição ambiental ruim (classe D) e uma (14,3%) como péssima (classe E). Ou 

seja, a maioria dessas nascentes analisadas apresentam condições ambientais razoáveis. 

Os parâmetros utilizados na pesquisa que podem ser apontados como pontos negativos às condições 

ambientais dessas nascentes são o uso por humanos, a proteção local e a facilidade de acesso à área. Já os 

parâmetros que mais contribuíram positivamente nos resultados foram a cor da água, o odor, a ausência de 

resíduos, de materiais flutuantes, de espumas, de óleo e de esgoto. 

A principal atividade desenvolvida na 1ª propriedade é a pecuária; já na 2ª propriedade, o proprietário está 

iniciando somente atividades voltadas para a agricultura orgânica. Portanto, essas atividades podem estar 

interferindo na qualidade ambiental das nascentes.  

De acordo com Pinto et al. (2012), os dejetos domésticos são fontes de transmissão de doenças e um 

problema para a saúde de comunidades rurais. Estes estão relacionados principalmente às fezes e à urina que 

possuem elevada quantidade de agentes patogênicos, que permanecem no ambiente devido à falta de sistemas de 



esgotos sanitários. Segundo Botelho & David (2002), a criação de gado e as queimadas são os problemas mais 

frequentes que causam comprometimentos de áreas florestadas.  

Para garantir que as nascentes sejam devidamente protegidas, é preciso que proprietários rurais adequem-se à 

Legislação Ambiental Brasileira vigente, invistam em projetos de recuperação das mesmas e deem continuidade 

a esses projetos, assim como fazem os proprietários das áreas de estudo dessa pesquisa.  

A prática de cercamento e reflorestamento ao redor da área de uma nascente é extremamente importante para 

garantir a qualidade da água desses recursos hídricos. Para Botelho & David (2002), quando a execução de 

projetos de reflorestamento, em áreas degradadas ou não, são bem conduzidos, resultam na formação de matas 

que cumprem sua função protetora, e consequentemente inicia-se um processo de recuperação do ecossistema. A 

regeneração por plantio de mudas é considerada o método mais comum de reflorestamento no Brasil.  

Rangel et al. (2006) afirmam que as cercas ao redor de uma nascente evitam o pisoteio, a compactação do 

solo e a destruição das mudas e espécies em regeneração por animais existentes na área, como o gado, porcos, 

galinhas e outros. 

Segundo Botelho & David (2002), quando é realizado o preparo do solo durante um reflorestamento, pode-se 

apontar diversos benefícios, como a melhora da fertilidade do solo (aumento da taxa de mineralização da matéria 

orgânica), melhora da capacidade de retenção de água, rompimento de camadas impermeáveis, redução da 

densidade e resistência à penetração de raízes e aumento da aeração. Ou seja, essas práticas melhoram as 

condições físicas do solo, reduz as plantas daninhas e facilita o plantio. 

Para comprovar a importância da mata ciliar ao redor de nascentes, a pesquisa realizada por Pinto et al. 

(2012) avaliou qualitativamente a influência de diferentes usos de solo no entorno de nascentes. A área com 

presença de vegetação ciliar no entorno de uma nascente favoreceu uma proteção quali-quantitativa de seus 

recursos hídricos, em comparação às nascentes analisadas que possuem em seu entorno áreas com pastagem, 

com café, com policultivo e com casas. As variáveis utilizadas para essa análise que mais contribuíram para essa 

comparação foram cor, turbidez, coliformes totais e termotolerantes, DBO5, fosfato total, nitrato e oxigênio 

dissolvido. Pode-se destacar que, nesse estudo, a nascente com presença de pastagem foi a que mais se 

apresentou degradada, devido ao avanço da erosão, o que consequentemente causa significativa alteração da cor 

e da turbidez. 

Foi possível perceber, durante as visitas e as conversas com os proprietários, a conscientização e a 

preocupação com a recuperação das nascentes presentes em suas propriedades. Fato constado pela adesão desses 

proprietários ao Curso de Reflorestamento (com ênfase em recuperação de nascentes), ofertado pelo Sindicato 

Rural de Barra Mansa, que já foi realizado presencialmente em cada uma dessas propriedades.  

A maioria da população rural, assim como a das respectivas propriedades em análise, possui propensão em 

confiar e consumir as águas de nascente sem tratamento ou análise química, visto que existe uma ilusão de que 

as águas advindas de mananciais são limpas (RANGEL et al., 2006).  

 

CONCLUSÃO 

Diante das crises hídricas enfrentadas no país atualmente, a questão entre disponibilidade e qualidade dos 

recursos hídricos gera os principais conflitos entre a demanda e os setores usuários; sendo assim, é importante 

realizar o levantamento de dados sobre a qualidade das nascentes em propriedades rurais, visto que estas podem 

contribuir para o abastecimento de água da Bacia Hidrográfica em questão. De acordo com Pinto et al. (2012), o 

abastecimento hídrico de comunidades rurais deve receber uma maior atenção devido ao baixo acesso dessa 

população a uma infraestrutura de abastecimento de água potável. 

A aplicação do IIAN pode servir como uma ferramenta auxiliadora e fornecedora de informação para 

projetos futuros relacionados aos recursos hídricos. Essa análise pode melhorar e indicar alternativas para uma 

exploração integrada e otimizada para beneficiar o meio ambiente, a sociedade e a economia.  

Com o objetivo de reter mais água na Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul (BHMPS) e melhorar a 

qualidade de vida da população rural da região, o uso dessa ferramenta deve ser aplicado em conjunto com 

incentivos às práticas sustentáveis e de proteção de nascentes, com intuito de reverter os processos de 

degradação ambiental e beneficiar diretamente as comunidades rurais, que podem ter acesso a uma água de 

melhor qualidade, caso se adequem ao processo de conservação ambiental. 



Porém, é necessária uma amostra maior de nascentes em propriedades rurais para se chegar a uma conclusão 

das condições ambientais destas em uma determinada região. Por isso, para que projetos relacionados aos 

recursos hídricos tenham sucesso, deve-se focar em uma bacia hidrográfica específica, a fim de garantir sua 

adequação às condições climáticas, às características ambientais e também ao estilo de vida e às atividades dos 

moradores da área rural de uma determinada localidade. 
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