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Introdução: O plantio de eucalipto está disseminado por todo o mundo devido a boa
produtividade e rápido crescimento. Contudo, a poluição dos ambientes aquáticos pode
estar associada ao uso de fertilizantes (compostos por P, K e N) no cultivo, que
promove a entrada de nutrientes. Esses podem levar ao aumento de organismos
fotossintetizantes - eutrofização. O fósforo é geralmente o nutriente limitante devido
ao ciclo sedimentar. Ele está presente nas formas particuladas e dissolvidas, orgânicas
ou inorgânicas. Sua forma assimilável é o ortofosfato. Avaliar as formas de fósforo e
suas alterações no meio pode favorecer a compreensão da eutrofização. Objetivo:
Avaliar a disponibilidade de fósforo em ambientes lóticos em áreas de plantio de
Eucalipto, da CENIBRA S/A no Médio Rio Doce. Metodologia: A coleta foi realizada
em quatro pontos nos projetos de plantio Córrego Grande (CG1, CG2), Milagre (M) e
Vai-e-Volta (VV) nos meses de Novembro/2012 a Abril/2013.
As amostras foram coletadas no meio da coluna d’água e mantidas sob refrigeração até
serem processadas no Laboratório de Pesquisa Ambiental do Unileste.
No laboratório, parte da amostra foi filtrada em filtro de fibra de vidro (GF5) para se
obter a fração dissolvida, na qual foi avaliado o ortofosfato. Da amostra bruta foi
analisado o P-total. Todas as análises foram feitas com base em espectrofotometria
seguindo os métodos de APHA (2005). Resultados: Com base no limite da Resolução
CONAMA 357/2005 (0,1 mg.L-1  para classe 2 - água doce), foi possível identificar a
boa qualidade da água nas áreas com relação ao P-total, pois apenas em Março 2013, o
resultado excedeu ao limite em dois dos quatro pontos de coleta (M e CG2). No ponto
M, o resultado de P-total obtido foi de 0,262 mg.L-1 , enquanto no CG2 o valor foi de
0,116 mg.L-1  .
O período de Março está dentro do período de chuvas da região (Outubro a Março).
Com isso, pode-se aferir que o aumento do nível de P-total foi por causa da chuva,
uma vez que Março fecha o verão. A chuva causa o processo de lixiviação, que faz
com que os nutrientes presentes no solo fertilizado cheguem até as águas superficiais.
Com relação ao Fósforo solúvel (Ortofosfato), os valores se mostram abaixo do limite
de detecção em quase todos os resultados, a não ser no período do verão em pontos
isolados. Em Março, novamente os pontos M e CG2 foram os mais significativos,
sendo os valores 0,150 mg.L-1  e 0,270 mg.L-1 , respectivamente. Conclusão: O
plantio de eucalipto interferiu no funcionamento de ambientes lóticos de forma
diferenciada. Milagre e Córrego Grande 2 apresentaram maior disponibilidade de
fósforo no período chuvoso. Isto indica que fertilizantes usados no plantio são
lixiviados para as águas dos córregos, o que poderia contribuir para a eutrofização dos
ambientes.
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