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Introdução: A qualidade da água de um rio pode ser fortemente influenciada pelas
transformações sofridas ao longo da bacia hidrográfica. Estas modificações alteram os
aspectos físicos e químicos da água e são ocasionadas principalmente pelas ações
antrópicas. Logo, o entendimento e ciência sobre a qualidade da água em uma bacia
hidrográfica servem de base para execução de ações que minimizem os impactos
ambientais. Dessa forma é imprescindível um estudo referente ao uso e ocupação do
solo de uma bacia hidrográfica, neste caso, o manejo do plantio do eucalipto. Assim o
conhecimento dos possíveis impactos causados pelo mesmo podem ser minimizados.
Objetivo: Este trabalho tem como objetivo monitorar a influência do manejo do plantio
do eucalipto sobre a qualidade das águas superficiais de microbacias em áreas da
CENIBRA SA no município de Açucena. Metodologia: Foram realizadas coletas de
água mensais de janeiro a julho de 2017 no Córrego Grande em dois pontos: CGI e
CGII. In situ, mensurou-se Oxigênio Dissolvido, Condutividade Elétrica e pH
utilizando a sonda HANNA HI 98194. As amostras foram encaminhadas ao
UNILESTE, onde foi analisado a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) por meio
do OXITOP BOX. Os dados foram comparados ao limite legal do CONAMA para
água doce classe 2. Resultados: Durante todo o período, o pH em ambos os pontos foi
satisfatório com o limite legal, pois encontrou-se os valores entre 6 a 9, propiciando a
vida aquática e os diversos usos da água.

Com relação aos valores de DBO este demonstrou maior concentração no mês de
março para o ponto CGII com 3,6 mg/L, resultado associado a maior entrada de
matéria orgânica devido ocorrência das chuvas, enquanto foi encontrado um menor
valor para OD em relação ao mesmo mês e ponto, sendo esse inferior ao limite legal de
5 mg/L. Isto pôde ser ocasionado devido a maior oxidação de matéria orgânica e
respiração da fauna aquática. Em relação à condutividade apenas no mês de junho para
o ponto CG1, observou-se uma maior concentração com 60 µS/cm, estando maior
parte dos meses abaixo de 20 µS/cm. Conclusão: De acordo com os resultados
apresentados, os  dois pontos apresentaram-se similares e não se detectou alterações
que comprometessem o corpo hídrico, tendo como base a resolução do Conselho
CONAMA 357/2005 para água doce classe 2. Portanto, o manejo do eucalipto não
demonstrou impactos que prejudiquem a microbacia.
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