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Objetivo: Este trabalho visa produzir através de análises abióticas um diagnóstico
ambiental das águas superficiais em estudo, nas áreas de drenagem de plantio de
Eucalyptus spp. Também busca avaliar prováveis alterações nos ciclos biogeoquímicos
locais, elaborando se necessário, um relatório contendo recomendações de mitigação,
manejo e conservação do ecossistema avaliado. Metodologia: Foram coletadas
amostras em nove pontos localizados nos municípios de João Pinheiro, Brasilândia de
Minas, Olhos d´Água, Felixlândia e Bocaiúva. As amostragens realizadas ocorreram
nos meses de Maio/09 e de Março/10. Foram  feitas análises de temperatura,
condutividade, oxigênio dissolvido, saturação de oxigênio, pH e potencial redox,
foram realizadas in situ com o auxílio de uma sonda multiparâmetros modelo Sonda
Multip. HACH HQ40D. Análises da série nitrogenada, alcalinidade, cor, turbidez, sais,
fósforo total e dissolvido, DBO e clorofila a, foram realizadas em laboratório seguindo
as normas alemãs Deutsches Institut Für Normung – DIN e o Standard Methods for the
exa-mination. Resultados: A temperatura da água apresentou valores maiores para a
coleta realizada em Março de 2010, onde as temperaturas variaram de 18°C a 28°C
entre os pontos analisados. Essa variação se deve principalmente a sazonalidade
natural do ambiente. 
De modo geral o pH da água mostrou-se levemente mais elevado para a coleta
realizada em Maio/2009 tendo variado de 4,7 à 7,5. Os valores mais baixos de pH
obtidos na coleta de Março/2010 podem ter sido influenciados pela lixiviação de
ácidos húmicos e/ou fenóis provenientes da serrapilheira do plantio de Eucalyptus spp.
e pelos demais processos superficiais existentes nestas áreas.
A condutividade elétrica dos corpos de água analisados em ambas as coletas não
ultrapassou o valor de 32 µs/CM-1, valor considerado normal para ambientes não
impactados por poluentes.
A coleta realizada em Março/2010 apresentou valores maiores para fenóis. Esse fato
provavelmente também está relacionado à lixiviação destes pelas chuvas ocorridas
entre os períodos de coleta. Demais resultados obtidos através da análise de outros
parâmetros abióticos serão analisados posteriormente à medida que novas coletas
forem sendo realizadas possibilitando assim a montagem de um cenário ambiental a
respeito das áreas estudadas. 
 Conclusão: Resultados obtidos indicam alteração química das águas superficiais
ocorrida provavelmente devido à presença de chuvas no período entre coletas.
Diminuição dos valores de pH e o aumento na concentração de fenóis da 1ª para a 2ª
coleta confirmam a interferência que o plantio de Eucalyptus spp. exerce sobre estas.
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