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Introdução: O cultivo de eucalipto está presente em várias regiões, sendo uma
produção lucrativa em grandes empresas, para produção de celulose, carvão vegetal e
entre outras. Entretanto, o eucalipto atua como um dos principais causadores de
alterações no ambiente natural dentro de uma microbacia, principalmente interferindo
na qualidade dos ambientes aquáticos locais, devido a processos erosivos. Por meio do
processo de lixiviação esses sedimentos são acarreados para o meio aquático, alterando
a qualidade física e química, podendo levar a eutrofização, por sua associação com
presença de grandes quantidades de fósforo e nitrogênio no curso d’agua. Objetivo: O
principal objetivo do projeto consiste na avaliação e monitoramento da qualidade de
água em quatro pontos diferentes em áreas de plantio de eucalipto da Aperam
Bioenergia, localizados na região do Vale do Jequitinhonha - MG. Metodologia: As
coletas foram realizadas bimestralmente, de dezembro de 2015 a junho de 2016 em
quatro pontos em riachos do Vale do Jequitinhonha: CC1 e CC2 em área urbana de
Capelinha e SA1 e SA2 em área de plantio de eucalipto de Itamarandiba. As análises
físico-químicas foram realizadas in situ, por uma sonda multiparâmetros da marca
HANNA Hi- 9828, e no laboratório de Pesquisa Ambiental do Unileste (LPA) de
acordo com metodologias descritas em APHA (2005). Os resultados foram
comparados aos limites legais do CONAMA, para ambientes de água doce classe 2.

 Resultados: Avaliando parâmetros físicos e químicos, foi possível verificar a presença
de sólidos solúveis totais, sendo a maior concentração registrada em CC2 no mês de
dezembro (663,8 mg.L-¹), valor acima do limite legal de 500 mg.L-1.Em SA2
apresentou  concentração próxima ou igual a zero, nos meses de abril e junho. Quanto
ao pH, o ponto SA1 apresentou valor elevado  em dezembro (8,2) e o valor mínimo foi
encontrado no ponto SA1 (6,58) no mês de abril. Com base nos valores de fósforo,
observou-se uma variação elevada nos meses de fevereiro e abril, sendo que nos
pontos SA1 e SA2 (fevereiro) não foi encontrada presença de fósforo, o mesmo
acontecendo no mês de abril no ponto (SA1). A maior concentração de fósforo
registrada foi, entretanto, no ponto SA2 em abril (0,079 mg.L-¹), sendo esta abaixo do
limite CONAMA. Quanto às formas de nitrogênio, a amônia apresentou concentrações
acima de 0,030 mg.L-¹ em todos os pontos, com valor mais elevado de 0,105 mg.L-¹
em CC2 em dezembro. Entretanto, o nitrato apresentou concentrações mais elevadas
apenas nos pontos CC1 e CC2, exibindo valores baixos ou ausente nos demais pontos.
De acordo com a resolução CONAMA 357/05,todos os valores estão dentro do limite.
Conclusão: Os resultados parciais indicam que praticamente todos os valores
estimados estiveram dentro do limite legal segundo resolução do CONAMA 357/05.
Ainda não foi possível verificar se há um tipo de ocupação do solo (urbana ou
silvicultura) mais impactante sobre a qualidade do ambiente aquático, sendo necessário
monitoramento constante.
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