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Introdução: O lançamento direto de efluentes domésticos sem tratamento nos rios
ocasiona a degradação de suas águas, mudando suas características físico-químicas e
microbiológicas iniciais. Assim a avaliação da qualidade da água e seu monitoramento
através dos parâmetros físico-químicos permite que se elabore propostas de
recuperação ambiental e controle dos impactos antrópicos. Objetivo: Avaliar a
qualidade da água na região de Coronel Fabriciano, realizando análises físico-químicas
e microbiológicas no Rio Piracicaba, nos pontos montante e jusante da confluência
com Ribeirão Caladão e foz do Ribeirão. Metodologia: Foi utilizada a sonda de
qualidade de água para analisar oxigênio dissolvido (mg/L), saturação de oxigênio (%)
e temperatura da água (ºC). A análise do pH foi feita a através de pHâmetro e a
alcalinidade por titulação. A amostra coletada em frascos plásticos esterilizados já
homogeneizada com o reagente (colilert®) foi colocada em uma cartela própria do
método Colilert.  A leitura foi feita a olho nu (coloração amarela para positivos de
coliformes totais)e com auxílio de uma lâmpada ultravioleta(coloração fluorscente
para positivos de coliformes fecais).  Resultados: Os resultados fisico-químcos de
qualidade de água foram confrontados com os limites estabelecidos pelo CONAMA n°
357/05 de 17/03/2005. O parâmetro oxigênio dissolvido apresentou valores fora dos
limites recomendados para rios de classe 2.Os resultados microbiológicos obtidos
ficaram fora dos padrões exigidos por lei, apresentando os limites acima do que são
estabelecidos pelo  CONAMA n° 357/05 de 17/03/2005, e portaria nº 518 do COPAN
25 março 2004. Conclusão: Os resultados obtidos demonstram que o afluente Caladão
contribuí na poluição do rio Piracicaba, pois a partir da confluência desses corpos d’
água a qualidade da água do rio piorou.O ribeirão é praticamente um esgoto in nature
devido a grande carga de esgoto doméstico recebido ao longo do canal.
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