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Introdução: A qualidade e a quantidade de água disponível na Terra tem gerado uma
grande preocupação para a atual e futura geração, devido à escassez e a poluição dos
cursos d’água. A água é o elemento químico essencial para a manutenção do
ecossistema, sendo que processo naturais ou antropogênicos podem levar a mudanças
na qualidade da água. Dentre as atividades humanas, se destaca quanto a área ocupada
na região do Médio Rio Doce a silvicultura, por meio do cultivo do eucalipto. Desta
forma, a qualidade de água na região podem estar diretamente associadas ao manejo
adequado desta cultura.  Objetivo: O objetivo do projeto é avaliar os principais
parâmetros da qualidade de água em córregos situados em áreas de plantio de eucalipto
da Cenibra S.A. na região da Serra dos Cocais em coronel Fabriciano-MG. 
Metodologia: Realizou-se coletas mensais, no período de outubro de 2018 a julho de
2019, na Serra dos Cocais em dois pontos em córregos de pequena ordem: Baratinha
(BAR II) e Vai-e-volta (VV). OD(mg/L), pH, condutividade(µS/cm) e temperatura(°C)
foram mensurados em campo usando sonda YSI. No Laboratório de Pesquisas
Ambientais (LPA) foram realizadas análises de DBO(mg/L), turbidez(NTU) e cor
verdadeira(mgPt/L), sendo estas realizadas no mesmo dia da coleta. Amostras de água
foram guardadas em garrafas de polietileno e mantidas refrigeradas para análises de
fósforo(mg/L), amônia(mg/L), nitrito(mg/L), nitrato(mg/L) e sólidos em
suspensão(mg/L). Todas as análises foram realizadas de acordo com o APHA.
Resultados: As concentrações de oxigênio dissolvido estiveram abaixo do limite legal
do CONAMA (5 mg/L) em março e maio e em fevereiro no BAR II, sendo que o mês
subsequente as concentrações sempre foram de acordo com o limite legal. Todos os
demais parâmetros, pH, nutrientes (P-total, N-amoniacal, NO3 e NO2), sólidos em
suspensão e turbidez, estiveram de acordo com o limite legal do CONAMA em todos
os meses e pontos de coleta. Tanto no ponto BAR II quanto no VV, a condutividade
está relacionada com a quantidade de sólidos dissolvidos na água, quanto maior a
quantidade de compostos dissolvidos, maior será a medição da condutividade elétrica.
A condutividade elétrica apresentou uma relação positiva com a chuva que ocorreu no
dia de coleta ou logo anterior a esta, exibindo os valores em abril e maio,
respectivamente, acima de 15 µs/cm, cerca de duas vezes o valor médio dos pontos de
coleta.  O aumento de condutividade pode ter sido decorrente do arraste de material
pelas chuvas.  Conclusão: Os ambientes monitorados apresentaram-se, no geral, em
acordo com os limites legais do CONAMA, indicando que na região da Serra do
Cocais, o cultivo do eucalipto parece não afetar negativamente a qualidade da água.
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