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Introdução: Os ecossistemas aquáticos vêm sofrendo uma série de impactos
antropogênicos que alteram o seu funcionamento. Por tal razão, em todo mundo a
“saúde ecológica” de rios é atualmente um assunto de imprescindível importância no
manejo de recursos hídricos (SILVEIRA, 2004). A avaliação físico-química é a forma
mais tradicional de avaliação para ecossistemas aquáticos, pois, fornece importantes
informações sobre o estado da integridade dos rios (SILVEIRA, 2004). Objetivo: O
presente estudo tem como objetivo realizar análise físico-química da qualidade da água
do córrego Timotinho, situado no município de Timóteo/MG, através dos parâmetros
CONAMA 357/05. Metodologia: Foram realizadas coletas em quatro diferentes pontos
ao longo do rio nos meses de Março e Maio, as demais serão realizadas Junho a
Novembro de 2014. As amostras coletadas foram levadas para o Laboratório de
Ecologia, campos Ipatinga e parte para o Laboratório de LPA, campos Coronel
Fabriciano do Unileste/MG onde ocorreram as análises. Para analise de DBO5 foi
utilizado Oxitop. Para a mensuração do oxigênio dissolvido, pH, Eletrocondutividade e
Temperatura foi utilizado uma sonda da marca Hanna, modelo HI9828. Para a aferição
da alcalinidade foi utilizado o Método titulométrico (Golterman et al, 1978) e STS
método gravimétrico (APHA, 2005). Resultados: Foi realizada uma coleta no mês de
Março/2014 que serviu como estudo piloto. A primeira coleta oficial foi realizada em
Maio/2014, sendo que as amostras estão sendo processadas nos laboratórios de LPA:
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5) e Ecologia: Alcalinidade e Sólidos Totais
Suspensos, campus 1 e 2 do Unileste/MG.  Conclusão: Até o momento não existem
resultados oficiais, sendo que os dados obtidos na coleta piloto serviram para
aprimoramento e ajustes à metodologia que serão aplicados nas analises das próximas
coletas.
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