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Introdução: A disponibilidade de águas superficiais em quantidade e em qualidade é
uma das grandes preocupações de pesquisadores, ambientalistas e da sociedade em
geral. Sabe-se que a forma de ocupação de uma bacia hidrográfica influencia
diretamente na qualidade da água, alterando suas características, físicas, químicas e
biológicas. Neste contexto, o plantio de eucalipto pode ser uma fonte de degradação da
água, principalmente devido ao uso de fertilizantes e a remoção da cobertura vegetal
na colheita. A região do Médio Rio Doce apresenta extensas áreas cobertas por plantio
de eucalipto, logo avaliar seu impacto sobre os cursos d’água é de grande relevância.
Objetivo: O presente trabalho buscou avaliar os possíveis impactos ambientais gerados
em bacias com plantio de eucalipto sobre o metabolismo (fotossíntese e
decomposição) de três córregos localizados no Médio Rio Doce. Metodologia: Foram
avaliados oxigênio dissolvido (OD), potencial de hidrogênio (pH) e demanda
bioquímica de oxigênio (DBO) entre outubro de 2012 a maio de 2013, em três áreas de
plantio de eucalipto no Médio Rio Doce: Vai-e-volta (VV), Córrego Grande (CG) e
Milagre (M). Coletas pontuais ocorreram em córregos de 1ª ordem, exceto em CG,
onde outro ponto em trecho de 3ª ordem (CG2) foi adicionado à jusante do
primeiro(CG1). OD e pH foram medidos in situ com sonda HANNA 9828 e DBO
usando um OXITOP. Os dados foram avaliados de acordo com limites para águas doce
classe 2 (CONAMA 357/2005). Resultados: Os valores obtidos estiveram dentro do
limite legal para todos os ambientes monitorados, exceto em M para OD (< 5 mg/L) e
pH (abaixo de 6) em alguns meses no período chuvoso (outubro e novembro). Embora
as inadequações aos limites legais tenham ocorrido em Milagres, mesmo em apenas
25% do período, isto não parece estar relacionado a algum tipo de impacto antrópico.
Milagre é um ambiente com pouca declividade, pouco volume e velocidade da água
bem como com ampla área de vegetação ripária. Tais características levam a um
acúmulo de matéria vegetal terrestre na água, o que não ocorre nos outros ambientes.
A matéria acumulada ao sofrer decomposição, consome OD e libera CO2. A
abundância de CO2 leva a pH mais ácido. O acúmulo de matéria orgânica a ser
decomposta em M pode ser confirmado pelas maiores concentrações de DBO neste
ambiente comparado aos demais, o qual exibiu média de 3,6mg/L, cerca de 2,84 vezes
maior que o encontrado em VV e CG. Conclusão: Os ambientes estudados, no geral,
apresentaram valores de OD, pH e DBO dentro do limite legal do CONAMA. Em
Milagre, a água mais ácida e menos oxigenada parece ser decorrente do acúmulo de
detritos favorecido pelo relevo. Logo, nenhuma das áreas parece estar sofrendo
impacto negativo do plantio de eucalipto.
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