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Introdução: A água é um recurso natural mais abundante no meio em que vivemos,
estando disponível, em diferentes quantidades e locais variados ao redor do planeta.
Possui papel fundamental no ambiente e na vida humana, pois sem ela a vida não
existiria (DONADIO et al., 2005). O conhecimento adquirido ao longo dos anos,
acerca dos recursos hídricos, não impediu que a sociedade continuasse aproveitando de
forma irresponsável, desperdiçando e poluindo nascentes, águas subterrâneas, córregos
e mares, resultando em graves e até irreversíveis desequilíbrios ecológicos, levando a
extinção de espécies vegetais e animais nativos (ARARIBA et al., 2008). Objetivo: O
presente trabalho teve como objetivo analisar a qualidade da água da nascente
localizada no loteamento no Jardim Santo Clara no município de Ipatinga, através da
mensuração de parâmetros físico-químicos comparando-os com as exigências
estabelecidas pela legislação do CONAMA 357/2005. Metodologia: Foram realizadas
seis coletas no período de Maio a Outubro de 2013 em dois pontos distintos, Nascente
(P1) e Poço artificial (P2). Foram coletadas amostras de água em cinco frascos padrões
de 300 mL, por sinfonamento, para a análise do oxigênio dissolvido e a demanda
bioquímica de oxigênio e dois frascos de polietileno de 1 litro para a análise do pH,
alcalinidade e os sólidos totais suspensos. Durante as coletas foram mensuradas a
temperatura da água através de um termômetro de mercúrio. Os materiais coletados
foram transportados para o laboratório do Unileste/MG onde foram realizadas as
análises das amostras. Resultados: Ao longo do período de coleta foram observadas
variações de temperatura do ambiente aquático.  Durante os meses de coleta a
temperatura da nascente variou de 20 °C a 25 ºC e a do poço artificial variaram de 19
°C a 23 °C.  O pH da nascente obteve o menor valor em Junho e o maior valor em
Outubro. Já o valor médio do poço apresentou pH entre 5,91 - 5,96, sendo o menor
valor em Agosto e o maior em Julho. De acordo com a resolução 357/2005 do
CONAMA, a água destinada ao consumo humano deve apresentar valores do pH entre
6,0 e 9,0. A nascente apresentou valores da alcalinidade entre 0,11 e 0,21 mmol/l e o
poço artificial entre 0,13 e 0,17 mmol/l. Os valores baixos da alcalinidade podem estar
relacionados com caráter ácido presente nessa água. A nascente apresentou valores de
oxigênio dissolvido dentro dos limites estabelecido pelo CONAMA (OD > 5,0 mg/L).
Já o poço apresentou limites fora do padrão entre os meses de agosto, setembro e
outubro. A demanda bioquímica de oxigênio também apresentou limites abaixo do
estabelecido pelo CONAMA (DBO de até 5,0 mg/L). Conclusão: A partir da análise
dos resultados, nota-se que a nascente, menos frequentemente, apresenta os valores das
variáveis amostradas, fora dos limites estabelecidos pela resolução CONAMA 357/05.
Para os demais parâmetros, os valores mensurados se encontram fora do padrão
estabelecido pela referida legislação.
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