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Introdução: Mediante os efeitos de processos industriais e da urbanização, em
detrimento de cursos d’água, faz-se necessário o controle de qualidade da água, que
diz respeito ao “conjunto de medidas operacionais que visa avaliar a melhoria e a
conservação desta qualidade estabelecida para o corpo de água”. Na bacia do Rio
Doce, a silvicultura ocupa grandes extensões do terreno, como ocorre na região das
Serra dos Cocais em Coronel Fabriciano, pelo plantio do eucalipto para fornecer
matéria prima para a indústria de celulose. Logo a avaliação de seus possíveis
impactos é essencial para o controle de qualidade da água. Objetivo: Apresentar dados
do monitoramento das águas superficiais realizado em córregos em áreas de plantio de
eucalipto, na Serra dos Cocais em Coronel Fabriciano, na bacia do Rio Doce.
Metodologia: A coleta ocorreu em três pontos em dois córregos situados em áreas de
plantio de eucalipto localizados na Serra dos Cocais/ MG: Baratinha I, Baratinha II e
Vai-e-volta. Procedeu-se a coleta quinzenalmente de janeiro a março de 2017 e
mensalmente abril a julho de 2017, sendo que em Vai-e-volta foi apenas mensal. Em
maio e junho não foi possível coletar em Vai-e-volta.
Em campo, com o auxílio da Sonda Multiparâmetro HANNA HI98194, foram aferidos
valores de condutividade, oxigênio dissolvido, sólidos totais dissolvidos, temperatura e
pH. Os dados foram comparados aos limites legais (CONAMA 357/05 e DN 01/2008).
Resultados: As concentrações de oxigênio dissolvido estiveram dentro do limite legal
mínimo (5 mg/L) ao longo de todo período de monitoramento nos pontos Baratinha I e
II e Vai e Volta. Os valores de pH estiveram dentro do limite legal (6,0 a 9,0), exceto
Baratinha I de março e junho que apresentaram valores de 5,6 e 5,85 respectivamente
e, sua coleta quinzenal de 01/03/17 apresentando pH de 5,65. Entretanto, observa-se
que esses valores em desacordo estiveram muito próximo ao limite legal inferior.
Foi observado maiores valores, tanto para condutividade (>20 µS/cm) quanto para
sólidos dissolvidos (>8 mg/L), nos períodos chuvosos, visto que boa parte da
condutividade pode ser decorrente do arraste de material pelas chuvas. Com exceção
do mês de junho, em que havia chovido no dia anterior a coleta, e assim também
apresentando um pico de 33 µS/cm e 17 mg/L em Vai-e-volta. Conclusão: De modo
geral, dos parâmetros de qualidade de água de Baratinha I, Baratinha II e Vai e Volta
estiveram de acordo com limites legais da resolução do CONAMA 357/2005 e a DN
01/2008. Além disso, os pontos monitorados apresentaram-se similares e respondendo
às alterações sazonais de pluviosidade.
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