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Introdução: A bacia hidrográfica do rio Doce é relativamente extensa e está localizada
nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo -  apresentando maior área no primeiro,
ela também  abriga o maior complexo siderúrgico da América Latina. Esta região,
denominada Vale do Aço, encontra-se na área de um dos principais afluentes pela
margem esquerda do rio Doce - o rio Piracicaba. Região tipicamente industrial, o Vale
do Aço possui grande adensamento populacional sobretudo direcionado para a cidade
de Ipatinga. Com esse grande crescimento da região, surgiram problemas que
incidiram negativamente na qualidade de vida dos habitantes. Objetivo: Realizar o
monitoramento mensal dos possíveis impactos das atividades do Vale do Aço sobre o
rio Piracicaba, bem como a capacidade de assimilação desses impactos pelo rio Doce e
avaliar se a qualidade do rio Piracicaba é deteriorada ao longo do percurso monitorado.
Metodologia: O monitoramento de caráter mensal iniciou-se em agosto de 2012 em
três pontos com amostragens de margem. O primeiro ponto no rio Piracicaba
denominado PIR01, à montante da região do Vale do Aço no povoado conhecido como
Lagoa do Pau. O segundo ponto no rio Piracicaba denominado PIR02, encontra-se na
foz do mesmo e é considerado como à jusante da região do Vale do Aço localiza-se no
município de Ipatinga. O terceiro ponto - DC, localiza-se no rio Doce à jusante da
confluência com o rio Piracicaba. Este encontra-se na divisa entre os municípios de
Santana do Paraíso e Caratinga. Resultados: O PIR01 apresentou concentração de
nitrato, nitrito, amônia, nitrogênio total, fósforo total, em geral, menor do que os outros
dois pontos monitorados e dentro dos padrões estabelecidos pelo CONAMA 357. A
temperatura manteve-se inferior a 30ºC, a condutividade elétrica inferior a 60 µs/cm,
turbidez e sólidos totais dissolvidos menores do que nos outros pontos, o pH entre 6,59
e 7,16 e o oxigênio acima de 5 mg/L. O ponto PIR02 obteve valores de nitrato, nitrito,
amônia, nitrogênio total e fósforo total, na maior parte do tempo, acima dos valores
medidos nos demais pontos. A temperatura seguiu as alterações climáticas da cidade,
período de seca –clima mais frio e seco, e período chuvoso - clima mais quente e
úmido. Os valores de condutividade elétrica foram maiores neste ponto em todo o
período de monitoramento, atingindo o máximo de 133µs/cm, chegando a mais que o
dobro da condutividade medida nos outros pontos. A turbidez manteve-se próxima à
medida nos demais pontos, já os sólidos totais dissolvidos sempre estiveram acima. O
DC apresentou valores dos parâmetros analisados entre os pontos PIR01 e PIR02,
aproximando-se mais de PIR01. Conclusão: É possível constatar que a região de
Ipatinga possui influência na qualidade da água do rio Piracicaba, visto sua
deterioração no ponto PIR02 comparado ao ponto PIR01, mas que o volume de água
do rio Doce e os efeitos da autodepuração e assimilação minimizam estas
consequências.
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