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RESUMO

Nascente, é o aparecimento, na superfície do terreno, de um lençol subterrâneo, dando origem a cursos d’água, seja ele grande ou pequeno. As nascentes são fontes de água

que surgem em determinados locais da superfície do solo. E esse recurso no perímetro urbano vem sendo cada vez mais degradado pela ação antrópica. O trabalho teve por

objetivo identificar os principais impactos ambientais em cinco nascentes urbanas do município de Passos – MG, para isso foram realizadas visitas in loco, para identificar os

principais impactos, além de, realizar coleta de água para analise físico – químicas. As amostras foram coletadas e transportadas aos laboratórios do projeto Corredor Verde e

Hidrobiologia, para analises de água foi utilizado a metodologia descrita por Stardard Methods (2012) e Check List para o levantamento dos impactos. Nos resultados obtidos com

a análise da água, quase todos os parâmetros se enquadram dentro da legislação vigente, exceto o oxigênio dissolvido que apresentou resultados acima de 5 mg.l -1, resultado

que não está de acordo com os encontrados normalmente em nascentes, fato esse que pode estar sendo influenciado pela degradação encontrada no local. Dentre os impactos

observados destaca-se a ocupação de forma indevida pelos moradores do entorno, que fazem uso inadequados com: criação de animais, despejo de resíduos de sólidos

(domésticos e de construção civil), não respeitam a faixa exigida por lei e cercamento irregular, a falta de mata ciliar também é um fator muito importante a se considerar, pois a

mesma reduz o escoamento superficial, evitando formação de erosões e consequentemente assoreamento dos cursos hídricos. Conclui-se que a proximidade das nascentes com

a população tem contribuído para o aumento da degradação desses corpos d’água, o que reflete no volume e na qualidade da água. Trabalhos de sensibilização e recuperação

dessas nascentes devem ser realizados antes que haja escassez da água aflorada.
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