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Introdução: A água é um recurso de vital importância para a manutenção e
sobrevivência de todos os seres vivos do planeta, uma vez que ela está presente na
maioria dos processos metabólicos dos organismos vivos. Além disso, levando em
conta o ciclo hidrológico, ela interage com todo o ecossistema, acumulando todas as
informações dessas interações e, assim, funcionando como indicador ambiental de
grande eficiência. Por exemplo, a alteração do uso do solo pelas atividades agrícolas e
florestais leva a retirada e a mudança do tipo de cobertura vegetal, influenciando na
qualidade da água.(LAL, 1997, apud OKI, 2002). Objetivo: Compreendeu em avaliar e
comparar a qualidade da água entre dois pontos de um mesmo curso d’água, comparar
os resultados obtidos com os parâmetros estabelecidos para a classe de acordo com a
resolução CONAMA e verificar se existem impactos gerados pela plantação de
eucalipto na qualidade da água. Metodologia: Quanto à qualidade da água foram
monitorados dois pontos: um próximo a nascente (CG01) e outro à jusante próximo ao
limite da microbacia (CG02).
As amostras analisadas no Laboratório de Pesquisa Ambiental (LPA) do Unileste
foram: fósforo total (MERCK 1.14848 e 1.14687), sólidos totais suspensos (STS) e
turbidez (APHA,2005), sendo que as amostras ficaram congeladas até o momento das
análises. As variáveis avaliadas in situ pela Sonda multiparâmetros Hanna 9828 foram:
condutividade elétrica (CE), oxigênio dissolvido (OD), pH, sólidos totais dissolvidos
(STD) e temperatura.
 Resultados: Os valores das médias em CG01 e CG02 para as variáveis fósforo total,
sólidos totais suspensos, turbidez, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, pH,
sólidos totais dissolvidos e temperatura foram, respectivamente, 0,05 mg/L e 0,04
mg/L; 4,38 mg/L e 7,24 mg/L; 3,49 mg/L e 5,35 mg/L; 31,31 e 35,23 µS/cm; 8,46
mg/L e 8,78 mg/L; 6,78 e 7,31; 23,69 mg/L e 26,46 mg/L e 19,34 ºC e 20,58 ºC.
Observou-se que CG02, na maioria dos casos apresentou médias superiores a de
CG01, mas ambos encontraram-se de acordo com a Resolução CONAMA 357/05 para
a classe 2 na maioria do tempo. Porém no mês de agosto de 2012 alguns parâmetros
ficaram fora do padrão estabelecido pela resolução CONAMA. Isso é explicado pela
ocorrência de uma chuva intensa e atípica próximo ao período da coleta, o que
ocasionou a um maior carreamento de partículas e nutrientes para o curso d’água bem
como um maior revolvimento de partículas do fundo do córrego.  Conclusão: A partir
dos dados conclui-se que a maioria dos parâmetros analisados em Córrego Grande
Grande encontraram-se de acordo com o padrão estabelecido pela Resolução
CONAMA 357/05 para ambientes de classe 2 e que o efeito negativo do uso do solo
com plantios de eucalipto parece ser mínimo.
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