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Introdução: Devido a processos de poluição em córregos, ribeirões e rios, que são
causados por diversos fatores, é necessária e primordial a realização de um
monitoramento constante nos recursos hídricos.  Os córregos do Capivari e Santo
Antônio estão situados no Vale do Jequitinhonha/MG, em uma região, que além da
urbanização, há extensas áreas de plantio de eucalipto da Aperam Bionergia. Os efeitos
negativos da urbanização sobre a qualidade da água são bem reportados. Entretanto,
devido às extensas áreas de silvicultura, é primordial a avaliação de seus impactos
sobre os recursos hídricos, principalmente, em regiões áridas, como o Vale do
Jequitinhonha. Objetivo: O presente trabalho tem como principal objetivo monitorar os
parâmetros das águas superficiais dos córregos do Capivari e Santo Antônio,
localizados no Vale do Jequitinhonha, avaliando os impactos da urbanização e da
silvicultura. Metodologia: As coletas aconteceram bimestralmente de fevereiro a junho
de 2017 nos córregos do Capivari e Santo Antônio. O córrego do Capivari percorre
área urbana, sendo amostrado em dois pontos, CC1 e CC2, um à montante e outro à
jusante da área urbana, respectivamente. O córrego Santo Antônio percorre apenas área
de plantio de eucalipto, sendo também amostrado dois pontos em seu percurso, um
mais próximo a nascente, SA1 e outro mais distante, SA2.  Em campo as análises de
condutividade elétrica da água, oxigênio dissolvido, pH e sólidos dissolvidos totais
foram feitas por meio de uma sonda multiparâmetro (HANNAHI98194). Resultados:
De acordo com os dados em campo a condutividade elétrica variou de 10 µS até 53 µS,
sendo que os maiores valores foram registrados no CC2. Sólidos dissolvidos totais
(TDS) também apresentaram maiores concentrações no ponto CC2, com máximo de
27 mg/L em junho. As concentrações mais elevadas de condutividade e TDS indicam a
interferência da urbanização em CC2.   Nos meses de Fevereiro e Junho, pode-se
observar que a saturação de oxigênio no CC1 foi acima de 100%, sendo que esta não
esteve abaixo de 60% em nenhum dos pontos. O oxigênio dissolvido em mg/L
apresentou em todos os pontos valores que estão dentro do permitido pela CONAMA
357/2005, que aceita o mínimo de 5 mg/L. Logo, apesar dos efeitos da urbanização em
CC2, esta não levou a níveis preocupantes de oxigenação da água.  De acordo com a
CONAMA 357/2005, o pH para cursos d’água de classe 2 deve estar entre 6 a 9.
Apenas em dois momentos, SA1 em fevereiro e CC1 em junho, foram registrados
valores ligeiramente fora do aceitável. Conclusão: Os resultados indicaram que a
proximidade com a ocupação urbana está interferindo negativamente no Córrego do
Capivari. Os outros três pontos apresentam semelhanças, variando pouco nos aspectos
apresentados. Com isso pode-se notar que o efeito da urbanização apresenta maior
impacto em relação ao plantio de eucalipto na região estudada.
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