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Introdução: A água é um recurso essencial para a sobrevivência dos seres vivos e é
fundamental para garantir a permanência das espécies no planeta, porém atividades
antrópicas têm interferido na qualidade dos ecossistemas aquáticos causando
degradação e impossibilitando, em alguns lugares, a utilização desse recurso. Portanto,
o monitoramento da qualidade da água desses ambientes é muito importante, pois é um
mecanismo de avaliação, onde, a partir do qual é possível realizar estudos e estabelecer
planos de manejo para o curso d’água, assim como avaliar se os requisitos
estabelecidos para a classe e para o uso previsto estão sendo atendidos. Objetivo: O
objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade da água em uma microbacia ocupada
com plantio de eucalipto denominada Córrego Grande (Médio Rio Doce) localizada no
município de Açucena - MG. 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).
Os pontos foram amostrados mensalmente no período de Agosto de 2011 à Maio de
2012. As variáveis avaliadas in situ foram:condutividade elétrica (CE), oxigênio
dissolvido (OD), pH, sólidos totais dissolvidos (STD), e temperatura. As análises
realizadas no Laboratório de Pesquisa Ambiental (LPA) do Unileste foram:
alcalinidade, cor, fósforo total e sólidos totais suspensos (STS), as amostras ficam
congeladas até o momento das análises. 
 Resultados: Os valores das médias em CG01 e CG02 para as  variáveis alcalinidade,
condutividade, OD,  pH, sólidos dissolvidos totais, sólidos suspensos totais e
temperatura foram, respectivamente, 9,38 e 17,73 mg/l; 18 e 32,7 µS/cm; 7,96 e 8,5
mg/l;  6,72 e 7,20; 13,7 e 24,5 mg/l; 3,15 e 3,69 mg/l e 19,59 e 20,83 ºC.  Observou-se
que CG02 apresentou médias superiores a de CG01, mas ambos encontraram-se de
acordo com a Resolução CONAMA 357/05 para a classe 2. . Já a variável cor
apresentou média em CG01 maior que em CG02, sendo respectivamente: 10,92 e 7,21
Hz. Fato este provavelmente decorrente do acúmulo de folhiço próximo a nascente.
Para fósforo total  os valores foram, a maior parte do tempo, inferiores ao da
Resolução CONAMA, exceto no mês de janeiro, onde essas concentrações foram bem
superiores tanto em CG01 quanto em CG02, com valores de 2,7 e 4,6 mg/l
respectivamente, isso pode ter ocorrido devido ao carreamento de nutrientes para o
curso d’água, pois esse foi um período de intensas chuvas. Conclusão: Parece não
haver efeito negativo da plantação de eucalipto na qualidade da água em Córrego
Grande, pois a maioria dos parâmetros analisados estavam adequados com a resolução
CONAMA. As diferenças entre CG01 e CG02, evidenciaram as alterações no
ambiente devido ao aumento da área de drenagem e escoamento superficial. 
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