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Introdução: Levantamentos prévios apontavam a existência de cerca de 300 (trezentas)
nascentes dentro do município de Ipatinga, estimando-se que cerca de 1/3 (um terço)
delas estivesse degradada. Existem relatos que diversas nascentes vêm diminuindo
suas vazões, ou em muitos casos até secando, impactando diretamente córregos e
cursos d\'água. A recuperação de nascentes repercute na melhora da qualidade das
águas das nascentes e dos cursos d’água, na regularização das vazões, mantendo ou
aumentando a quantidade de água disponível, além de melhorar as condições de saúde
da população. Objetivo: - Identificar, fazer o diagnóstico e mapear todas as nascentes
da cidade; 
- comparar os dados com estudos anteriores;
- promover a recuperação de nascentes degradadas;
- monitorar processos de recomposição. Metodologia: Para alcançar os objetivos foram
utilizados estudos em informações consolidadas de órgãos públicos e privados,
interpretados imagens aéreas, realizados trabalho de campo, reuniões com as
comunidades rurais, uso de GPS e máquinas fotográficas. Para classificação do
diagnóstico das nascentes, foi utilizado o questionário avaliativo de áreas
hidroambientais, onde permite identificar e caracterizar as nascentes quanto ao uso,
fluxo, origem, poluição, topo de morro, substrato, vegetação e vazão. Resultados: De
acordo com o projeto, foram encontradas 565 nascentes, nas quais 231 carecem de
intervenções. O fluxo de ocorrência se resume em 87% em rios perenes, 9%
temporários e 4% efêmeros. A maioria das nascentes se encontram na zona rural,
totalizando 87%, onde os 13% estão localizadas na zona urbana. Foram distribuídas
11087 mudas, 4000 mourões e 10500 metros de arame, onde a população utilizou para
tomar medidas de preservação das nascentes, mas de acordo com os resultados ainda
são necessárias 161700 mudas, 36257 mourões e 125000 metros de arame. Conclusão:
Foram encontradas mais nascentes do que o esperado e grande parte delas precisam de
intervenção para sua recuperação. O projeto ainda está em andamento e pretendemos
continuar promovendo a recuperação das nascentes e conscientizar a população de que
devemos preservar nosso maior bem, a água.
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