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Introdução: A monocultura do eucalipto está presente em vastas regiões,
principalmente próximo a redes hidrográficas devido a sua grande necessidade de
absorver água. O escoamento da chuva nessas áreas, as quais receberam fertilizantes,
pode provocar um fenômeno chamado de eutrofização, processo em que a água recebe
níveis altos de nutrientes, principalmente, fósforo e nitrogênio em suas diversas formas
químicas. Por isso o plantio de eucalipto sofre vários questionamentos quanto à relação
com o meio natural. Objetivo: Avaliar as formas nitrogenadas inorgânicas em córregos
em áreas de cultivo de eucalipto da empresa CENIBRA S.A Serra dos Cocais/MG, no
Médio Rio Doce, com intuito de identificar possíveis impactos ambientais decorrentes
desta atividade. Metodologia: Foram recolhidas amostras mensais de fevereiro a julho
de 2017 em córregos em áreas de plantio de eucalipto na região do Médio Rio Doce:
Vai-e- volta, Baratinha 1 e Baratinha 2. As amostras foram encaminhadas para o
Laboratório de Pesquisa Ambiental (LPA) no Unileste, na qual foram realizadas, até o
momento, análises de N-amoniacal e nitrito, por espectrofotometria, de acordo com o
método descrito em APHA (2005). Os resultados obtidos serão comparados de acordo
com os limites e padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional
do Meio Ambiente (CONAMA) para águas doce classe 2. Resultados: Todos os
valores obtidos estão dentro do limite legal do CONAMA 357/05, em que estabelece
valores de N-amoniacal de 3,7 mg/L, para pH &#8804; 7,5 e para nitrito de 1,0 mg/L.
Baratinha 1 e 2 apresentam concentrações de N-amoniacal no mês de março (0,07
mg/L, em ambos) e no mês de maio (0,08 e 0,09 mg/L) superiores aos demais meses ,
podendo estar relacionado a ocorrência de chuvas nesse período, o que traz ao corpo
de água sedimentos, matéria orgânica e particulada, desse modo ocorre maior
decomposição dessas matérias no corpo hídrico. As
médias de N-amoniacal nos pontos Baratinha 1 e 2 são semelhantes (0,035 e 0,034
mg/L) e superiores a média da mesma avaliação no ponto Vai-e-volta (0,014 mg/L).
Os três pontos recolhidos apresentam valores para Nitrito bem semelhantes e variam
entre 0,01 e 0,02 mg/L, exceto pelo mês de julho em Baratinha 2, que apresentou
concentração 0,03 mg/L. Vale ressaltar que no ponto Vai-e-volta não foi possível
realizar a coleta dos meses de maio e junho, pois a passagem estava obstruída, não
havendo dados disponíveis. Conclusão: Com este trabalho foi possível verificar, com
base na análise de formas nitrogenadas, que não há grandes impactos negativos quanto
a presença de compostos nitrogenados nos córregos do Médio Rio Doce decorrentes
das áreas de cultivo de eucalipto pela empresa CENIBRA S.A, no período de estudo.
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