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Introdução: A qualidade da água está relacionada com suas propriedades físicas,
químicas e organolépticas, e a interferência causada por atividades humanas
comprometem o uso desse recurso. O plantio de eucalipto ocupa extensas áreas em
todo o país e seus possíveis efeitos negativos sobre os mananciais da bacia ocupada
são constantemente discutidos. Estudar esses efeitos para propor medidas mitigadoras
e políticas de manejo adequadas as variações temporais e espaciais é de extrema
importância no contexto atual de degradação visível. O trabalho propõe acompanhar
diversos parâmetros durante o plantio e corte levando em conta atividades antrópicas
relacionadas como abertura de estradas, fertilização. Objetivo: Avaliar a variação
sazonal ocorrida sobre cursos d’água lóticos quanto à qualidade da água relacionando
características físicas e climáticas e a intensidade do possível impacto ambiental
gerado em bacias distintas, ocupadas com a mesma forma de cultivo, o eucalipto.
Metodologia: Utilizadas na extração de eucalipto para a produção de celulose pela
CENIBRA SA as bacias estudadas foram as de Milagres e Vai-e-Volta nos municípios
de Belo Oriente e Coronel Fabriciano, respectivamente. As amostras foram coletadas
no ponto central do canal, profundidade média da coluna d’água, mensalmente,
possibilitando a avaliação sazonal decorrente dos períodos de chuva (outubro a março)
e seca (abril a setembro), de agosto de 2011 a maio de 2012. Mantidas sobre
refrigeração para o processamento e análises das variáveis: alcalinidade, cor, sólidos
totais suspensos. Foram realizadas análises de condutividade elétrica, OD, pH,
temperatura in situ por sonda. Resultados: A variação de estações climáticas, seca e
chuva, foram evidenciadas nas duas bacias, Milagres e Vai-e-volta, por temperaturas
cerca de 2°C mais elevadas na chuva. Entretanto, Vai-e-Volta apresentou temperaturas
mais amenas do que Milagres, embora com uma maior variação sazonal. Nas áreas, o
período chuvoso apresentou maiores concentrações de cor, sólidos dissolvidos,
condutividade, com médias de 10,625 Hz, 44,5 mg/l, 59,5 µS/cm em Milagres e 5,74
Hz, 9,66 mg/l, 13,33 µS/cm em Vai-e-volta, respectivamente. Fato decorrente do
aporte de material do ambiente terrestre para o aquático pelo escoamento superficial.
Para OD, pH e alcalinidade observou uma tendência sazonal inversa entre as bacias,
com valores mais elevados na seca em Vai-e-volta e na chuva em Milagres. A
diminuição de OD relaciona-se com o processo de decomposição, levando a
diminuição de pH e alcalinidade. Tais tendências inversas podem relacionar-se às
características físicas das bacias, pois em Milagres, a menor declividade e menor fluxo
da água além das maiores temperaturas, propiciam uma intensa decomposição de
materiais estagnados na água no período de seca. Porém, em Vai-e-volta, a
manutenção de um fluxo maior mesmo na seca, leva ao aumento do processo de
decomposição no período de maior aporte de matéria alóctone,ou seja, na chuva.
Conclusão: Os resultados comprovaram que Milagres e Vai-e-Volta apresentam
resultados similares com variações parecidas, de acordo com suas características
particulares. Milagres sofreu mais alterações em todos os parâmetros sazonalmente, o
que pode estar relacionado com suas características geomorfológicas, com menor
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declividade e temperaturas mais elevadas durante todo o ano.
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