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RESUMO

A água é imprescindível para existência e sobrevivência do ser humano, além da importância no desenvolvimento de atividades econômicas como a agricultura. As principais

fontes de contaminação dos recursos hídricos são o lançamento de esgoto sem tratamento in natura, defensivos agrícolas transportados pela chuva e indústrias que utilizam rios

como carreadores de seus resíduos tóxicos. Diante deste exposto, esta pesquisa busca caracterizar o processo de contaminação do rio Carangola ao longo do município de

Município de Carangola/MG a fim de subsidiar medidas que minimizem o impacto antrópico sobre a contaminação do rio. As amostras de água foramcoletadas mensalmente, no

período de maio a julho de 2016, em diferentes pontos do rio. Todo o material  utilizado nas coletas foram previamente esterilizados em autoclave por 15 minutos a 121º C. Todas

as amostras foram retiradas a uma profundidade de 15cm – 20cm em água corrente e mantidas em caixas de isopor com gelo a 4ºC. Os parâmetro avaliados neste estudos foram

pH, turbidez, cor, alcalinidade, CO2 , coliformes totais e fecais. Os resultados das análises da água do rio Carangola foram comparados com os parâmetros estabelecidos pela

resolução CONAMA 357/2005. Os valores de pH permaneceram dentro dos limites da resolução (entre 6,0 e 9,0), sendo 6,8 o menor e 7,2 o maior valor de pH registrado. Os

resultados para turbidez também permaneceram no limite estabelecido pela resolução (até 40 unidades nefelométrica de turbidez). Os resultados observados para a cor da água

foram mais elevados nos pontos 3, 4 e 5, e os valores encontrados para alcalinidade e CO2 foram maiores no terceiro mês de coleta. A análise microbiológica  demonstrou que

somente nos pontos 1 e 2 o rio enquadra-se nas categorias excelente, muito boa e satisfatória, e os pontos 3, 4 e 5 não se enquadram em nenhuma destas categorias.Os valores

encontrados neste estudo são preliminares, mas já demostram que a antropização contribui para a contaminação do rio.
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