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Introdução: A qualidade da água está relacionada às suas propriedades químicas,
físicas e biológicas. Pesquisadores e ambientalistas estudam formas adequadas para
diminuir os impactos provocados pelas grandes plantações de eucalipto. Fertilizantes,
obras nas estradas, condições climáticase falta de cobertura vegetal, favorecem o
carreamento de sedimentos para dentro dos corpos d’ água, podendo estes,
relacionados entre si, alterarem as condições dos recursos hídricos. Analisando esses
efeitos, podem-se obter melhorias para o monitoramento da qualidade da água
superficial nas bacias hidrográficas, logo, este trabalho acompanhou alguns parâmetros
durante o plantio de eucalipto na bacia do Médio Rio Doce. Objetivo: O objetivo
principal dessa pesquisa foi avaliar a qualidade do curso d’ água e analisar os possíveis
impactos ambientais gerados pelo plantio de eucalipto realizado pela CENIBRA S/A
localizado no córrego na Região do Médio Rio Doce– Açucena/MG. Metodologia: A
pesquisa se deu nos pontos CG1 e CG2 e foram avaliados oxigênio dissolvido (OD),
potencial de hidrogênio (pH), demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e sólidos
suspensos, entre Julho de 2013 a Fevereiro de 2014. Foram realizadas coletas nos
pontos citados e obtidos os parâmetrosin loco pH e OD através da sonda
multiparâmetros HANNA. As análises de DBO foram obtidas através do equipamento
OXITOP, e os sólidos suspensos foram determinados no Laboratório de Pesquisas
Ambientais (LPA) por gravimetria seguindo recomendações APHA (2005). Os
resultados foram avaliados de acordo com a resolução CONAMA 357/05 para OD,
DBO e pH. Resultados: Os valores obtidos estiveram dentro do limite da resolução do
CONAMA 357/05 para os ambientes monitorados, exceto em CG1 para OD em alguns
meses no período chuvoso em outubro (4,49 mg/L), novembro (2,93 mg/L) e
dezembro (3,62 mg/L). Para CG2 os valores de OD (4,99 mg/L) e DBO(5,1 mg/L) nos
meses de agosto de 2013 encontraram-se fora do limite legal. No mês de Janeiro de
2014, não houve coleta, pois ocorreu desvio do curso d’água. Sólidos suspensos
apresentaram maiores valores nos meses de Julho (16,80 mg/L) e Dezembro(12,93
mg/L)  de 2013 no ponto CG1 e Novembro (13,00 mg/L) e Dezembro (97,50 mg/L) 
de 2013 no ponto CG2, possivelmente em função de maiores índices pluviométricos,
que levaram ao aumento na vazão e maior arraste de material particulado para o curso
d’água.  O ponto CG1 e CG2 são cobertos por mata ripária em seu entorno e acima se
encontra uma plantação de eucalipto, podendo em período chuvoso, alterar as
condições da água, em função do lixiviado. No ponto GC2, o deslocamento do curso
d’água pode favorecer o arraste de sedimentos para dentro do curso d’água nos meses
seguintes. Conclusão: Os resultados mostram que os parâmetros de OD,pH,DBO
predominantemente ficaram dentro do limite estabelecido pela resolução CONAMA
357/05, indicando que o manejo do eucalipto feito pela CENIBRA/SA e a preservação
da mata ripária parecem adequados. Além disso, a ocorrência de chuva foi um fator
natural que afetou a qualidade
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