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1. RESUMO 

Essa pesquisa tem como objetivo realizar o diagnóstico ambiental de quatro 

nascentes urbanas de Araxá – Minas Gerais, caracterizando a área e a ocupação do 

solo do local em que foi feita as coletas e analisando a condição qualitativa da água 

daquela região, realizada em maio e agosto de 2015 em estação seca e chuvosa. 

Foram escolhidos quatro pontos de coleta dentro do perímetro urbano da cidade. As 

variáveis escolhidas foram, temperatura, pH, condutividade, turbidez, Oxigênio 

dissolvido, DBO, fósforo, nitrito e nitrato. PALAVRAS CHAVES: Qualidade da água, 

nascentes da região de Araxá. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A água doce é um recurso natural finito, cuja qualidade vem piorando devido 

ao aumento e a ausência de políticas públicas voltadas para a sua preservação. O 

crescimento populacional, os grandes aglomerados urbanos, a industrialização, a 

falta de consciência ambiental, além de poluírem potencias mananciais de captação 

superficial/subsuperficial, também fazem com que a água se torne a cada dia um 

bem mais escasso e consequentemente mais precioso.(JAQUES, 2005). Dentro 

deste contexto destaca-se o papel fundamental das nascentes na preservação de 

qualidade e quantidade das águas e na manutenção da vida do ecossistema. A 

cidade de Araxá, localizada na sub-bacia do rio Paranaíba, possui 17 nascentes 

mapeadas em área urbana (IPDSA, 2011). Apesar da importância da disponibilidade 

e qualidade hídrica ainda mais acentuada nestes últimos anos, poucos são os dados 

disponibilizados sobre a real condição ambiental destas regiões. 

 

3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

As amostras de água foram coletadas nos dias 22 de Maio de 2015 e no dia 

21 de Agosto de 2015. Sendo as respectivas nascentes do Bairro Armando Santos 

(P1), Matinha do Alvorada (P2), Bairro Alvorada (P3); sendo a mesma propriedade 

privada e Bairro Guilhermina Vieira Chaer (P4). Apenas a variável Temperatura (ºC) 

foi analisada in situ. As demais variáveis como foram analisados no laboratório do 

UNIARAXÁ. Todos os parâmetros foram comparados de acordo com a Resolução 

CONAMA 357/2005. 

 

 



4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Deve-se levar em consideração que as análises de nitrito e fósforo não 

apresentaram nenhum resultado e/ou alteração nas amostras das duas coletas.  

De acordo com a CETESB o nível máximo de condutividade é de 100 µS/cm. 

No (P1) houve uma variação de 112 µS/cm durante o período das duas coletas. 

Levando-se em consideração que a quantidade de matéria em suspensão na lamina 

d’água pode ter causado tal variação.  

Em relação a turbidez e à temperatura nenhum dos valores estiveram acima 

do valor estipulado pela CONAMA 357/2005. Isso mostra que não há arraste de 

grande quantidade de material suspenso para as nascentes. 

          Verificou-se que apenas dois valores de pH estiveram dentro do estipulado 

pela legislação, que é de 6 a 9, sendo os mesmos os valores dos pontos 2 e 3 no 

mês de maio. Os outros valores estiveram abaixo do estipulado, isso mostra que as 

nascentes estão sofrendo algum tipo de despejo que acaba por alterar suas 

características naturais.  

Em relação a demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e ao oxigênio 

dissolvido (OD), verificou-se que não houve alterações que ultrapassassem os 

limites pré-estabelecidos pela legislação, o que demonstra que não há 

derramamentos ricos em matéria orgânica nas nascentes. 

 

 
Gráfico 1 – Resultados para condutividade Gráfico 2 – Resultados para turbidez 

 
Fonte: Dados de pesquisa 

 
Fonte: Dados de pesquisa 

Gráfico 3 – Resultados para pH 
Gráfico 4 – Resultados para demanda 
bioquímica de oxigênio (DBO) 

 
Fonte: Dados de pesquisa 

 
Fonte: Dados de pesquisa 
 



Gráfico 5 – Resultados para oxigênio dissolvido 
(OD) Gráfico 6 – Resultados para nitrato 

 
Fonte: Dados de pesquisa 

 
Fonte: Dados de pesquisa 

OBS: Variação dos valores dos parâmetros nos pontos da coleta. Os traços representam os limites 
estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 e condutividade pela CETESB. 

 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Levando-se em consideração os resultados obtidos até agora na pesquisa, 

verifica-se que as nascentes escolhidas para análise demonstram alguns impactos 

oriundos de fontes diversas que devem ser verificadas e diagnosticadas. No entanto, 

pelos resultados de Ph baixos e alta turbidez em um dos pontos, pode-se afirmar 

que tais nascentes estão passando por processo de degradação alto. Levando-se 

em conta a importância das nascentes urbanas para a manutenção dos fluxos 

perenes que abastecem as cidades, considera-se ser primordial a recuperação 

ambiental tanto visando a qualidade quanto a quantidade dos recursos hídricos aqui 

pesquisados.  
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