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RESUMO

A prática da educação ambiental é apontada como sendo uma das melhores maneiras de inserir no consciente das pessoas a importância em preservar e conservar os recursos

naturais. Porém, antes de iniciar esta etapa, é fundamental conhecer a percepção ambiental da população, considerando sua forma de enxergar as questões relacionadas ao

meio ambiente. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi analisar a percepção ambiental que produtores rurais da comunidade Conceição, do município de Carangola, Minas

Gerais, possuem acerca das questões ambientais locais. Para a coleta das informações, foi aplicado um questionário sobre o perfil dos entrevistados e das propriedades rurais

que residem, acerca de: infraestrutura sanitária, responsabilidade ambiental, percepção dos principais problemas ambientais, suas possíveis origens, efeitos e soluções. De

acordo com os dados obtidos, foi verificado que a maior parte das propriedades entrevistadas, 44%, possuem o tamanho de 1 a 3 hectares, 50% das casas utilizam fossa negra,

94% das propriedades possuem área com floresta nativa, sendo que 78% são legalizadas. Ainda segundos os resultados, 68% dos entrevistados avaliam a atual qualidade

ambiental da comunidade como regular, 75% disseram que a saúde da população local está ligada a qualidade ambiental dos córregos, rios e nascentes, e 57% dos

entrevistados acham necessário haver mais orientação técnica junto à comunidade. Conclui-se que de maneira geral, os moradores estão preocupados com a situação dos

recursos naturais da comunidade, principalmente com o hídrico, porém, a contaminação do solo e das águas através do saneamento básico inadequado, é um grande problema a

ser solucionado. 
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