
AVALIAÇÃO DO CONSUMO/DISPONIBILIDADE DE
OXIGÊNIO EM CÓRREGOS MARGEADOS POR

EUCALIPTO NA REGIÃO DO VALE DO AÇO.

Guilherme SOUSA (Unileste); Brenda MENDES  (Unileste); Wilma NOGUEIRA (Unileste); Gabriela

VON RÜCKERT (Unileste)

Introdução: O vasto plantio de eucalipto as margens de cursos d’água é uma
preocupação quanto ao comprometimento da qualidade da água nestes locais.
Características físicas, químicas e biológicas devem ser preservadas ao máximo para
que não haja uma contaminação da águas durante o manejo do eucalipto, fazendo-se
necessário o monitoramento dos mais diversos parâmetros e indicadores da qualidade
da água. Entre estes, encontra-se o OD (oxigênio dissolvido), para qual é importante
conhecer tanto a sua disponibilidade quanto demanda para a manutenção do sistema
aquático, bem como, garantir que a qualidade da água para as diversas atividades
humanas seja mantida.  Objetivo: O trabalho tem como objetivo avaliar a
disponibilidade e consumo de oxigênio dissolvido em córregos drenando áreas de
plantio de eucalipto na região do Vale do Aço. Metodologia: Foi monitorado
mensalmente de janeiro a maio de 2014 dois pontos de coleta em córregos margeados
pelo plantio de eucalipto da CENIBRA S/A: VAI E VOLTA e MILAGRES,
localizados em Coronel Fabriciano e Belo Oriente na região do Vale do Aço, em
campo foi medido o OD, através da sonda multiparâmetro HANNA HI9828 e coletada
água para avaliação em laboratório da DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio). Para
obtenção da DBO foi utilizado o método respirométrico, através da OXITOP BOX
WTW.  Os valores foram comparados e associados aos limites estabelecidos pela
resolução 357/05 do CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente). Resultados:
Foi verificado que os valores de oxigênio dissolvido obtidos para os córregos na maior
parte do tempo apresentam-se dentro da faixa limite estabelecida pelo CONAMA para
águas doce de classe 2, que são no mínimo de 5mg/L. Em VAI E VOLTA a média de 
6,18mg/L esteve acima do mínimo exigido, embora vez ou outra apresentasse valores
abaixo do limite legal. Em MILAGRES, onde a média para o período estudado foi de
4,98mg/L e acabou ficando décimos abaixo do valor recomendado, apresentou com
mais freqüência valores abaixo do limite legal. Os valores em grau de saturação de
oxigênio no meio apontaram 71,36% para VAI E VOLTA e 57,58% para MILAGRES,
o que já era esperado devido o maior consumo e demanda de OD no córrego do projeto
MILAGRES se comparado ao consumo/demanda do córrego no projeto VAI E
VOLTA. Os resultados para a obtenção da DBO encontrados em laboratório foram de
1,6 para VAI E VOLTA e de 4,44 para MILAGRES, que estão diretamente ligados as
condições autóctones e alóctones do meio referido. Conclusão: Foi verificado através
das análises que o córrego do projeto MILAGRES apresenta maior demanda/consumo
de oxigênio se comparado ao córrego de VAI E VOLTA, entretanto, a contribuição
ocorre por parte da mata ciliar, o que não torna possível apontar o manejo do eucalipto
como possível causador desta variação.
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