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A água encontra-se disponível no planeta de diversas formas, sendo considerada 
uma das substâncias mais comuns na natureza, cobrindo cerca de 70% da superfície 
terrestre. A qualidade de vida da população humana depende totalmente da oferta e da 
qualidade da água, pois é utilizada no preparo de alimentos, higiene pessoal, irrigações, 
entre outros. O objetivo do presente trabalho foi caracterizar o atual estágio antrópico 
das nascentes do Rio da Prata, localizado no município de Pedras de Fogo-PB, 
identificando seu atual estado da conservação física. Para a elaboração do trabalho 
foram realizadas, visitas técnicas, coleta de informações, sobre: cobertura vegetal do 
solo, recursos hídricos e, consultas em materiais bibliográficos, buscando um melhor 
conhecimento da região da área de estudo. Foram identificadas nas três nascentes do rio 
da Prata, embalagens de adubos, pesticidas, monocultura de cana-de-açúcar e ausência 
da vegetação de mata ciliar, todas consideradas degradação ambiental. Após análise, 
constatou-se que as águas destas nascentes, fornecem água de boa qualidade e não afeta 
a saúde da população. Contudo, deve-se ponderar que mesmo obtendo resultados 
positivos, estas práticas não contribuem para sua preservação e conservação. Ações de 
conscientização para preservar a boa qualidade da água destas nascentes, devem ser 
desenvolvidas. Diante dos resultados obtidos o trabalho poderá contribuir para 
monitoramento da área, oferecendo subsídios para desenvolver futuros estudos sobre a 
qualidade ambiental destas nascentes. Recomendam-se práticas de conservação do solo 
e das nascestes estudadas, visando à melhoria das condições ambientais aumentando a 
qualidade de vida da população. 
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