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Introdução: A qualidade da água é um dos elementos potencialmente indicadores das
atividades humanas em uma bacia hidrográfica. A análise e avaliação desta pode
indicar o grau do possível impacto que a poluição antrópica causa aos ecossistemas
aquáticos. 
A atividade de plantio de eucalipto é ainda hoje muito questionada quanto aos efeitos
negativos à qualidade das águas e aos ambientes terrestre adjacentes.Este trabalho
visou avaliar o possível impacto gerado pelo eucalipto sobre a qualidade da água em
cursos d’água de 1ª a 3ª ordem em um projeto de plantio no município de Açucena,
Minas Gerais. Objetivo: Compreender a dinâmica das relações entre os ambientes
terrestre e aquático em áreas ocupadas por reflorestamento com eucalipto.
Avaliar a qualidade da água para manutenção da vida aquática e demais usos.
Avaliar o efeito da ocupação do solo sobre qualidade da água ao longo do curso
d\\\'água. Metodologia: Foram monitorados dois pontos em um córrego que percorre o
projeto de plantio de eucalipto – Córrego Grande. O primeiro ponto localiza-se
próximo à nascente (CG1) e o segundo ponto à jusante, próximo ao limite da
microbacia (CG2). Os pontos foram amostrados mensalmente no período de Agosto de
2010 a Maio de 2011.
As variáveis avaliadas nas águas foram: Clorofila-a, Condutividade elétrica (CE), Cor,
N total, NH4+, NO2-, NO3-, Oxigênio dissolvido (OD), P total, pH, Sólidos Totais
Dissolvidos (STD) e Suspensos (STS), Temperatura e Turbidez.
A existência de diferença estatística das variáveis entre pontos foi avaliada pelo Teste-t
(5%). Resultados: Em geral amônia, clorofila-a, cor, nitrito, OD, pH e STD estiveram
de acordo com os limites estabelecidos pelo CONAMA 357/05 para classe 2. Estes não
apresentaram diferenças entre os pontos, exceto para STD que foi maior em CG2, tal
como observado para CE.
Fósforo total variou entre 0,0565 e 0,2315 mg.L-1. A maioria dos valores obtidos,
principalmente na estação chuvosa, foram superiores a 0,1 mg.L-1, limite do
CONAMA. O aumento do fósforo, em geral, é comum nos corpos d’água na estação
chuvosa devido ao aumento da lixiviação e pode evidenciar a ação antrópica, como o
uso de fertilizantes nas plantações.
STS foi maior em CG2, com máximo de 13,15 mg.L-1 e em média 4 vezes maior que
em CG1. A turbidez também foi maior em CG2. Isso sugere a ocorrência de um maior
aporte de solo em CG2, já que a presença de sólidos suspensos e turbidez na coluna
d’água são devido, principalmente, ao escoamento superficial e ocorrência de
ressuspensão dos sedimentos de fundo, devido à ação de vento. CG2 encontra-se em
uma região do curso d’água de maior ordem, o que pode ter favorecido a detecção do
efeito de sua maior área de drenagem sobre a qualidade da água. Conclusão: Em
termos gerais, CG1 apresentou qualidade de água superior a CG2, que apresentou
concentrações estatisticamente superiores de STD, STS, CE e Turbidez. Exceto para
P-total, os ambientes apresentaram as concentrações dos demais parâmetros (amônia,
clorofila-a, cor, nitrito, OD, pH e STD) de acordo com os padrões estabelecidos pelo
CONAMA 357/2005.
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