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Introdução: A atividade de silvicultura é usada pelas indústrias na obtenção de
matéria-prima (celulose e carvão vegetal) para atender a demanda do mercado. A
silvicultura também auxilia no processo de regeneração de florestas para a manutenção
da biodiversidade. Esse tipo de atividade, entretanto, pode causar impactos negativos,
como afetar a integridade ecológica do ecossistema aquático. A Serra dos Cocais,
localizada na cidade de Coronel Fabriciano-MG, faz parte da bacia do médio rio Doce
e está sob influência do cultivo de eucalipto. Por isso, há importância de se avaliar os
principais parâmetros que afetam a qualidade das águas na região. Objetivo: O projeto
visa avaliar a qualidade da água na área de plantio da Cenibra S.A. na Serra dos Cocais
em coronel Fabriciano-MG,com intuito de obter resultados das principais vaiáveis que
afetam a qualidade da água: OD, DBO, condutividade elétrica, cor, pH, nutrientes e
sólidos.  Metodologia: As coletas ocorreram mensalmente, no período de fevereiro a
maio de 2016, em três ambientes lóticos na Serra dos Cocais em áreas de plantio de
eucalipto da CENIBRA: Baratinha I, Baratinha II e Vai e Volta. Os parâmetros OD,
condutividade elétrica, temperatura e pH foram analisados em campo, utilizando uma
sonda multiparâmetros (HANNA) . Em laboratório, as avaliações de turbidez, cor
verdadeira e nutrientes, por meio de análises espectrofotométricas, DBO (OXITOP
BOX) e sólidos totais (gravimetria) foram realizados de acordo com o APHA (2005).
Os resultados foram comparados ao limite legal do CONAMA para águas doce classe
2. Resultados: As concentrações encontradas nos pontos em relação ao nitrogênio
(amoniacal, nitrito e nitrato) foram mais baixas no mês de abril. A amônia variou entre
0,005 mg/L até 0,063 mg/L; nitrito variou entre 0,005 mg/L até 0,030 mg/L e nitrato
variou entre 0,016 mg/L até 0,075mg/l. Os maiores valores encontrados foram de
nitrato, que é uma das principais formas de nitrogênio assimilada pelos
fotossintetizantes. As concentrações de P-total foram maiores em fevereiro nos pontos
Baratinha II (0,098 mg/L) e Vai e Volta (0,074 mg/L) e maio no Baratinha I (0,056
mg/L).As análises de turbidez e cor também estiveram dentro do limite estabelecido. O
ponto Baratinha I se destacou pelos valores mais elevados de turbidez e cor no mês de
maio, 18 NTU e 15,5 mg Pt/L , respectivamente.O ponto Vai e Volta se destacou por
valores mais baixos de sólidos totais com uma média de 7,09 mg/L. A condutividade
em todos os pontos não excedeu 20 µS/cm.A DBO atingiu valores menores que 5
mg/L, o OD valores não inferiores a 5 mg/L, o pH ficou entre 6,0 a 9,0 e a temperatura
média em todos os pontos não excedeu  22 ºC. Conclusão: Com o presente trabalho,
foi possível verificar valores similares entre os pontos de coleta. Além disso, foi
possível avaliar a concordância dos parâmetros com o limite legal do CONAMA, não
havendo impacto negativo sobre os ambientes lóticos nas áreas de plantio de eucalipto
na Serra dos Cocais.
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