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RESUMO

As nascentes configuram-se como importantes sistemas para a manutenção das bacias hidrográficas. Este estudo teve como objetivo a identificação, georeferenciamento e

análise macroscópica e microbiológica da qualidade ambiental das nascentes presentes na área urbana do município de Cláudio, localizado na região centro-oeste de Minas

Gerais. Para tanto, os impactos ambientais nas nascentes foram avaliados a partir da interpretação do Índice de Impacto Ambiental em Nascentes – IIAN, que considera treze

parâmetros macroscópicos para avaliação e possibilita posteriormente o estabelecimento de classes que refletem a qualidade ambiental da nascente. A análise microbiológica da

água foi realizada através do Teste do Substrato Cromogênico, que mostra a presença ou ausência de Coliformes Totais e Termotolerantes. Com base em informações obtidas

junto à prefeitura e moradores, foram encontradas e analisadas um total de oito nascentes, sendo que em uma dessas os aspectos ambientais não puderam ser avaliados, pois

tratava-se de uma região brejosa com afloramento difuso d’água. Os resultados evidenciaram que a maioria das nascentes avaliadas se encontravam em avançado estado de

degradação. Nenhuma delas foi classificada “Ótima”, uma se enquadrou como “boa” (classe B) e as demais foram enquadradas como “razoável” (Classe C, n = 3), “ruim” (Classe

D, n = 2) e por fim, “péssima” (Classe E, n = 1). Verificou-se que a cor da água (n=7), falta de proteção das áreas das nascentes (n = 6), degradação da vegetação (n=5) e o lixo

no entorno das nascentes (n=5) foram os principais impactos negativos identificados. Os testes microbiológicos mostraram, em todas as nascentes e nos dois períodos avaliados,

a contaminação por coliformes totais e termotolerantes. Tais resultados revelam o descaso do poder público e da própria sociedade em relação às nascentes presentes na área

urbana do município e evidenciam a necessidade de medidas de recuperação e manutenção desses mananciais.
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