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RESUMO

A redução da quantidade e qualidade da agua no Brasil, pode ser explicada, dentre outros motivos, pela falta de conservação ambiental das nascentes hídricas. Assim, para que

programas de proteção e recuperação destes áreas sejam desenvolvidas, é fundamental a realização de diagnósticos para conhecer melhor a real situação destas fontes de

agua. Dessa forma, objetivou-se neste trabalho apresentar o estado em que se encontram as áreas no entorno de algumas nascentes localizadas dentro da comunidade rural de

Conceição no município de Carangola – MG. Para isso, foram feitas visitas in loco em 25 nascentes visando avaliar a conservação das mesmas, coletar as coordenadas

geográficas e realizar registros fotográficos. Para classificar as nascentes quanto ao seu estado de conservação foi adotado o critério da cobertura vegetal da nascente, no qual

está dividida em nascentes conservadas, perturbadas e degradadas. Os resultados mostram que a cafeicultura é a principal atividade produtiva desenvolvida nas propriedades

rurais onde estão localizadas as nascentes pesquisadas. No total de 25 nascentes visitadas, 68% encontram-se perturbadas, 24% degradas e 8% conservadas. Este trabalho

indica que a maior parte das nascentes não possui uma área adequada de mata ciliar no seu entorno, esta situação pode afetar a disponibilidade hídrica para a comunidade. Para

evitar esta possível escassez de agua, é necessário projetos que visem a utilização de práticas adequadas de produção, o reflorestamento das áreas perturbadas e degradadas

e, principalmente, a educação ambiental dos moradores desta comunidade. 
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