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Introdução: As plantações de eucalipto estão presentes nas mais diversas regiões e
podem ser consideradas uma alteração no ambiente natural da bacia hidrográfica. A
remoção da vegetação natural da bacia representa uma etapa no processo de
degradação de um corpo d’água, comprometendo o ambiente aquático. Por isso as
plantações de eucalipto tem sido alvo de vários questionamentos quanto aos seus
impactos ao meio ambiente.  A eutrofização está associada ao uso e ocupação do solo
predominante na bacia, refere-se ao crescimento excessivo das plantas aquáticas,
devido a um nível elevado de nutrientes no corpo d’água, principalmente o nitrogênio
e fósforo.  Objetivo: Este trabalho buscou avaliar os possíveis impactos gerados pela
atividade de silvicultura sobre a qualidade das águas superficiais dentro de áreas de
plantio da Cenibra S.A, avaliando assim as principais formas nitrogenadas presentes
nos cursos d’água. Metodologia: Foram realizadas coletas mensais entre junho de 2013
e fevereiro de 2014, em quatro pontos em três córregos de menor ordem, denominados
como Córrego Grande 01 e 02, Milagres e Vai-e-Volta, situados na região do Médio
Rio Doce. Em campo as análises foram feitas através de uma sonda multiparâmetros.
As amostras coletadas foram encaminhadas ao Laboratório de Pesquisa Ambiental
(LPA) no Unileste, na qual foram realizadas análises de N-amoniacal, nitrito e nitrato
por espectrofotometria de acordo com método APHA. Os resultados foram
comparados de acordo com os limites e padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional
do Meio Ambiente (CONAMA). Resultados: Todos os valores obtidos estão dentro do
limite legal do CONAMA 357/05, em que estabelece valores de n-amoniacal de
3,7mg/L , para pH &#8804; 7,5, nitrito de 1,0 mg/L e nitrato de 10,0 mg/L. O Córrego
Grande 01 e 02 apresentaram suas concentrações de nitrato (0,4 e 0,1 mg/L) e nitrito
(0,3 e 0,3 mg/L) no mês de dezembro superiores aos demais meses, podendo estar
relacionado pelas fortes chuvas ocorridas na região, ocasionando assim uma maior
oxigenação do ambiente. Em Milagres, o N-amoniacal apresentou, em todos os meses,
valores superiores aos demais pontos, podendo ser justificado pela presença de elevada
quantidade de matéria orgânica em decomposição no local. Este obteve uma média de
0,175 mg/L. Vai-e-volta apresentou seus valores constantes em todas as formas
nitrogenadas e observou-se que o nitrato teve em praticamente todos os meses seus
valores superiores aos demais pontos com uma média de 0,08 mg/L, podendo estar
relacionado ao fato de que o córrego  possui um vertedouro, ocasionando assim uma
maior oxigenação da água. Conclusão: Com o presente trabalho foi possível analisar a
atividade de silvicultura e verificar que a mesma não parece ter influência negativa na
qualidade d’agua nos córregos quanto às formas inorgânicas de nitrogênio. Desta
forma, as avaliações de parâmetros químicos podem ajudar a verificar possíveis
impactos ambientais causados por esta atividade.
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