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Introdução: A água é um recurso indispensável para a vida, a dependência por este
recurso é cada vez maior, por ser um recurso limitado a preocupação com a
conservação da água aumentou.
 A área urbana da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, no Vale do Aço, pode sofrer
alterações do seu ecossistema pela grande expansão industrial e crescimento
populacional.
Para avaliar a qualidade da água é necessária a verificação de diversos parâmetros, que
traduzem as condições do ambiente aquático, o IQA (Índice de Qualidade da Água) é
uma das formas de verificação da qualidade das águas, sendo proposto pela National
Sanitation Objetivo: Avaliar o impacto antrópico do Vale do Aço sobre a qualidade da
água na bacia do Rio Doce e sub-bacia do Rio Piracicaba (BHRD/BHRP).  
•	Avaliar a qualidade da água a partir da estimativa do IQA.
•	Avaliar os efeitos da sazonalidade, seca e chuva, sobre a qualidade da água.
Metodologia: Foram coletadas amostras d’água superficial entre agosto/2012 
abril/2013 em um ponto à montante do Vale do Aço no Rio Piracicaba e dois à jusante,
um no Rio Piracicaba e outro no Rio Doce após a confluência com o Piracicaba. Foram
mensurados em campo o pH, oxigênio dissolvido e a temperatura pela sonda (HANNA
HI9828). Análises em laboratório foram realizadas para DBO, coliformes
termotolerantes, fósforo, nitratos e sólidos, de acordo com APHA (2005).
Foi estimado o IQA com o auxílio de uma planilha de cálculo da CETESB,
classificados como Muito Ruim (0&#8804;IQA&#8804;25), Ruim
(25<IQA&#8804;50), Médio(50<IQA&#8804;70), Bom(70<IQA&#8804;90) e
Excelente(90<IQA&#8804;100) Resultados:  No período de nove meses de
monitoramento os valores de IQA foram em 66,7% dos casos classificados como
“médio”, e em apenas 33,3% como “ruim”.
Quanto a sazonalidade dos parâmetros de qualidade da água, observou-se um
significativo aumento da turbidez, dos resíduos sólidos totais e fósforo total nos meses
de novembro, e fevereiro. Novembro foi o mês com os menores valores de IQA, e com
maior índice pluviométrico do período analisado, o que indica o efeito de carreamento
de partículas sólidas do ambiente terrestre da bacia para o curso d’água. Esta tendência
foi confirmada pela diferença estatística significativa encontrada entre os períodos de
seca e chuva (Teste-T, Df=1, N=19, T=7,942 e p= 0,0118).
Não foi observada diferença significativa  entre os três pontos amostrados para o IQA
(ANOVA, Df= 2, N-amostral= 19, F-ratio= 0,1158 e p= 0,8914).
 Conclusão: Os valores de IQA se mantiveram relativamente estáveis (médio), exceto
no período de chuva, comprovando os efeitos da sazonalidade na qualidade da
água.Não foi possível verificar  alterações causadas por ações antrópicas no Vale do
Aço, pois alguns parâmetros com peso positivo sobre o IQA compensaram  outros com
peso.
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