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Introdução: O Brasil é um país rico em recursos hídricos. No entanto, 70% dos rios
brasileiros apresentam águas que não atendem às exigências do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA) quanto à salubridade. As águas do Ribeirão Caladinho,
um dos tributários do Rio Piracicaba-MG, recebem grande aporte de efluentes
domésticos, industriais e agropecuários difusos. Neste contexto, foram realizados
estudos relativos à Condutividade Elétrica (CE), Demanda Bioquímica de Oxigênio
(DBO), Oxigênio Dissolvido (OD), pH e Temperatura da água (TºC), ao longo do
Ribeirão Caladinho, em coletas mensais, abrangendo a estação chuvosa e seca, durante
o ano de 2010. Objetivo: Avaliar a qualidade da água do Ribeirão Caladinho em
função da Condutividade Elétrica (CE), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO),
Oxigênio Dissolvido (OD), pH e Temperatura da água (TºC) visando a Resolução do
Conselho Nacional do Meio Ambiente nº. 357/05, que estabelece o Valor Máximo
Permitido (VMP) para águas classe 2. Metodologia: O Ribeirão Caladinho está
localizado em Coronel Fabriciano, Minas Gerais e apresenta 12km de extensão. As
coletas mensais foram sistematizadas em três pontos, sendo a nascente (P1), região
central (P2) e foz (P3). Os parâmetros físico-químicos, CE, OD, pH e TºC foram
avaliados in situ através da sonda multiparâmetros Hach Q 40 D. A DBO, com período
de 5(cinco) dias, à 20ºC, foi determinada através do oxímetro no Laboratório de
Pesquisa Ambiental do UnilesteMG. Durante os procedimentos analíticos foram
observadas as técnicas mais adequadas e materiais perfeitamente esterilizados
evitando-se qualquer alteração na qualidade higiênico sanitária das amostras.
Resultados: A temperatura da água oscilou entre 20,6ºC (mínimo) e 23,7ºC (máximo),
explicitando relação positiva com a temperatura do ar. Os dados do pH denotaram
adequação em relação à faixa de 6,5 até 8,5, prevista na Resolução CONAMA Nº.
357/2005. Verificou-se que os valores de CE oscilaram entre um mínimo de 35
SS.cm-¹ em P1 até um máximo de 397 SS.cm-¹  em P3, apresentando na região central
(P2) o valor máximo de 235 SS.cm-¹. Em relação aos níveis de OD, também foram
identificadas não conformidades em relação à legislação. As piores concentrações de
OD se apresentaram abaixo do valor mínimo de 5 mg/L em -51,8% e -62,0%, em P2 e
P3 respectivamente. Em P1 o teor de OD se mostrou insatisfatório apenas nas
amostragens realizadas em agosto/2010 sugerindo associação com a poluição
antropogênica. Analisando-se os valores relativos à concentração de DBO
identificou-se intensa degradação do Ribeirão Caladinho. Os piores valores foram
detectados na estação seca e implicavam na violação máxima do VMP em 520% e
1.424% respectivamente em P2 e P3. Os valores de DBO identificados em P1 estavam
abaixo do VMP, sendo o ideal. Conclusão: As variáveis DBO, OD e CE apresentaram
resultados em não conformidade com o padrão CONAMA.O despejo de efluente
doméstico e industrial no Ribeirão Caladinho justificou as não conformidades
detectadas. Entende-se que deve ser estabelecido um programa de recuperação do
Ribeirão Caladinho. Incluindo-se aí ações direcionadas para a educação ambiental.
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