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Objetivo: Avaliar a qualidade sanitária do Rio Piracicaba, MG, na localidade de
Coronel Fabriciano, utilizando-se como parâmetros a concentração dos bioindicadores,
coliformes fecais na água superficial.

 Metodologia: Foram feitas análises bacteriológicas quadrimestrais abrangendo o
período de outubro/2007 até junho/2010. No sítio de amostragem selecionado
localizava-se no município de Coronel Fabriciano. Na avaliação do grau de poluição
bacteriológica utilizou-se o ecokit, procedimento de análise - V124, em estufa a 36º-
37º C, por 15 horas, realizando-se a contagem dos coliformes atribuindo-se o índice de
coliformes fecais/100mL. Resultados: Verificou-se que o Rio Piracicaba, em Coronel
Fabriciano, era utilizado para irrigação de plantações e dessedentação de animais.
Neste contexto, suas águas deviam atender aos requisitos da classe 3 conforme o
disposto na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) N.º 357,
17/03/2005. A legislação ambiental estabelece o limite 1000 coliformes
termotolerantes/100mL e 4000 coliformes termolerantes/100mL respectivamente para
as atividades de criação de animais em espaços confinados e utilização na agricultura.
Constatou-se que 100% dos resultados estavam inadequados para ambas as
finalidades. Além disso, observou-se a exacerbação do risco ambiental, em função da
deposição de esgoto doméstico não tratado diretamente no manancial em estudo. 
Conclusão: Os resultados obtidos  sugerem que o Rio Piracicaba, em Coronel
Fabriciano, não atende aos requisitos das águas de Classe 3 conforme a legislação
ambiental. Constatou-se que há necessidade da sistematização e implantação de
programa de monitoramento e recuperação do manancial.
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