
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA EM ÁREAS
DE PLANTIO DE EUCALIPTO EM BELO ORIENTE E
CORONEL FABRICIANO NO MÉDIO RIO DOCE - MG

SSabrina Nola Carvalho de  PAULA (UnilesteMG); Gabriela Vieira PEIXOTO (UnilesteMG); Kelen

Karla OLIVEIRA (UnilesteMG); Gabriela Von RÜCKERT (UnilesteMG)

Introdução: Alterações nas características físicas, químicas e biológicas da água podem
refletir as modificações no ambiente terrestre adjacente, de forma que a ocupação de
uma bacia afeta diretamente a qualidade de suas águas. Vários estudos evidenciaram
os efeitos da cobertura e uso do solo sobre o ambiente aquático quanto à concentração
ou fluxo de sólidos e de nutrientes, além da composição e integridade da biota. Nesse
contexto, o plantio comercial de eucalipto vem sendo questionado quanto aos seus
impactos negativos sobre o meio ambiente, relacionados, principalmente, com
quantidade e qualidade da água, perda de solo e nutrientes.  Objetivo: Este trabalho
teve como objetivo avaliar a qualidade da água para a manutenção da vida aquática e
demais usos humanos de cursos d’água lóticos de pequena ordem localizados em dois
projetos de plantio de eucalipto: Milagre e Vai-e-Volta, situados no médio Rio Doce –
MG.  Metodologia: Dois pontos de coleta, um por projeto, foram monitorados
mensalmente entre agosto de 2010 e maio de 2011. A coleta das amostras de água foi
realizada no ponto central do canal e na profundidade média da coluna d’água. Foram
avaliados clorofila-a, oxigênio dissolvido (OD), pH, P-total, P-dissolvido e sólidos
suspensos (SS). As amostras foram mantidas sob refrigeração e encaminhadas ao
Laboratório de Pesquisa Ambiental do UnilesteMG para processamento e análise.
Avaliou-se a significância de diferenças dos valores obtidos entre pontos de coleta e
entre estações seca (S) e chuvosa (C) pelo Teste-t (5%).  Resultados: Os valores de
P-total variaram de 0,064 a 0,389 mg.L-1. Apesar da variação ao longo do tempo, não
houve diferença das médias de concentração entre os pontos de coleta. A maioria dos
valores obtidos, principalmente na estação chuvosa, foram superiores a 0,1 mg.L-1,
limite da classe 2 do CONAMA 357/05. O valor médio na estação chuvosa (0,224
mg.L-1) foi superior ao da estação seca (0,116 mg.L-1). Os valores médios de sólidos
suspensos na água apresentaram diferença significativa entre os pontos, sendo o maior
valor em Milagre e o menor em Vai-e-volta – 2,08 e 0,49 mg.L-1, respectivamente.
Nos dois pontos de coleta foram encontrados valores de clorofila-a inferiores a 2,5
micrograma.L-1. Os valores de oxigênio dissolvido foram frequentemente inferiores a
5 mg.L-1, limite para classe 2, apenas em Milagre, que apresentou-se com média
significativamente inferior. O pH das amostras ficou dentro da faixa comum para
corpos d’água naturais (entre 6,0 e 9,0,) e em acordo com o limite estabelecido para
classe 2, exceto para Milagre que apresentou pH inferior em alguns meses. Em
Milagre, o acúmulo de matéria orgânica em decomposição que possivelmente levou as
baixas concentrações de O2, também dever ter propiciado a característica mais ácida
da água.  Conclusão: Os valores de P-total podem estar caracterizando uma influência
negativa do uso do solo para o plantio do eucalipto sobre estes ambientes. Entretanto,
outras variáveis como OD, pH e clorofila-a apresentaram-se de acordo com a
legislação. Sugere-se que outras variáveis sejam avaliadas para que esta adequação
seja melhor compreendida. 
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