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Introdução: O uso de fertilizantes em áreas de plantios, como do eucalipto, pode levar
ao aumento de nutrientes nos corpos d\\\'água. Dentre os possíveis nutrientes a serem
carreados para a água encontra-se o nitrogênio, que pode ser encontrado nas formas
inorgânicas dissolvidas: N-amoniacal, nitrito e nitrato. Visto que há processos de
atividades antrópicas que ocasionam diretamente a má qualidade da água para usos
humano, é necessário o uso de diagnósticos e práticas laboratoriais para a análise da
água. Objetivo: Este projeto visa avaliar as formas nitrogenadas dissolvidas em um
curso d’água dentro da área de plantio da Cenibra na Serra dos Cocais (Coronel
Fabriciano/MG), com o intuito de avaliar os possíveis impactos negativos desta
atividade sobre este ambiente. Metodologia: Foram monitorados durante os meses de
fevereiro, março, abril e maio de 2016, dois pontos em um curso d\\\'água de 3ª ordem,
Baratinha I e Baratinha II. Os pontos estão localizados na Serra dos Cocais no projeto
de plantio da Cenibra denominado Baratinha. A água foi coletada na superfície e
transportada sob refrigeração até o laboratório, onde foi filtrada e então congelada. As
análises das formas nitrogenadas (N-amoniacal, nitrito e nitrato) foram realizadas por
métodos colorimétricos de acordo com APHA (2005). Resultados: A maior
concentração de nitrato foi encontrada no mês de maio, em ambos os pontos, sendo
que Baratinha I apresentou 0,075 mg/L e Baratinha II 0,052 mg/L. A maior
concentração de nitrito foi encontrada no mês de fevereiro: Baratinha I com 0,022
mg/L e Baratinha II com 0,015 mg/L. A maior concentração de N-amoniacal foi
encontrada em diferentes meses, sendo no mês de março em Baratinha I (0,063 mg/L)
e no mês de maio em Baratinha II (0,050 mg/L). De uma maneira geral, Baratinha I
possui uma maior concentração de formas nitrogenadas do que o Baratinha II.
Conclusão: Com o presente trabalho, foi possível verificar que os valores encontrados
para as formas nitrogenadas estão dentro do limite legal, segundo a resolução do
CONAMA 357/2005 para águas doce classe 2, indicando que o ambiente encontra-se
adequado para os diversos usos da água quanto as formas nitrogenadas.
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