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RESUMO

O objetivo do presente trabalho é revitalizar nascentes degradadas, situadas em Ituiutaba/MG para melhorar o atual cenário hídrico. As nascentes em questão eram afluentes do

Ribeirão São Lourenço, principal curso d’água responsável pelo abastecimento de água na cidade. Após a seleção de duas propriedades rurais com posterior identificação das

nascentes das áreas, foi solicitado que os proprietários das fazendas cercassem 50 metros das mesmas para protegê-las, de acordo com o novo código florestal brasileiro e

instrução do órgão competente, o IEF de Ituiutaba. Estão sendo realizados os levantamentos das espécies arbóreo-arbustivas mais representativas encontradas nas áreas

adjacentes às nascentes, além de controle de vazão de água destas nascentes selecionadas. A revitalização das nascentes ocorrerá próximo ao período chuvoso, ou seja, na

segunda quinzena do mês de outubro. Será realizada uma limpeza ao redor da nascente para se chegar até o olho d’água, potencializando a vazão da nascente, depois será

criada uma vala seguindo o curso da nascente até o Ribeirão São Lourenço ou até algum afluente próximo. Na recuperação não é recomendado a utilização de madeiras, pois

com o tempo o apodrecimento pode contaminar a água. Para a instalação do cano de saída de água, será feita uma massa de cimento e terra peneirado do local na proporção de

3 porções de terra para 1 de cimento. Serão utilizados alguns canos de PVC com 20 e 100mm, para a saída da água e limpeza periódica da mina. Pedras colocadas entre o olho

d’água e os canos farão a filtragem da água. O proprietário da fazenda está acompanhando atentamente cada passo executado, e se comprometeu em manter todas as práticas

de conservação aplicadas na área e ajudar na conscientização de vizinhos próximos. Até o momento, das 6 nascentes selecionadas, três estão completamente secas. Todas as

informações técnicas estão sendo repassadas aos proprietários. 
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