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Introdução: Devido a processos de poluição em córregos, ribeirões, que são causados
por diversos fatores, é necessária a realização de um monitoramento. Os córregos do
Capivari e Santo Antônio estão situados no Vale do Jequititnhonha, nos municípios de
Minas Nova e Capelinha. Nessa região, além da urbanização há áreas de plantio de
eucalipto da empresa Aperam. Os efeitos negativos da urbanização sobre a qualidade
da água são bem reconhecidos na literatura. Entretanto, devido às áreas ocupadas pela
silvicultura, é primordial avaliar os impactos sobre os recursos hídricos. Através desse
estudo será possível avaliar se as ocupações estão afetando negativamente os córregos.
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 ocorreram nos meses de fevereiro a dezembro 2017 e Março a
agosto 2018 nos córregos Capivari e Santo Antônio, com dois pontos em cada córrego.
O córrego Capivari, em Minas Nova passa pela região urbana, e córrego Santo
Antônio, em Capelinha, percorre área de plantio de eucalipto. Em campo, por meio de
sonda Multiparâmetro foram analisadas a condutividade elétrica, oxigênio dissolvido
(% e mg/l), pH, TDS e temperatura. Em laboratório, avaliou-se.as formas
nitrogenadas, fósforo total e dissolvido, sólidos em supensão, turbidez e alcalinidade
de acordo com APHA (2005). Os dados foram comparados aos limites da DN 01/2008.
Resultados: A condutividade elétrica e os sólidos apresentaram maior variação no
período, com maiores valores em CC2, com máximo de 167 µS/cm e 82 mg/L,
respectivamente, em ago/18. A oxigenação apresentou menores concentrações médias
( XXX mg/L) em SA1 devido ao menor fluxo da água, mas concentrações abaixo do
limite legal foram registradas em CC2 (3,28 e 2,28 mg/L maio e julho/18).
Inconformidade em CC2 também foi observada para o pH em mar/18, com acidez de
3,5. CC2 também exibiuturbidez média mais elevada e com aumento pronunciado
(>1404 UNT) e acima dos limites legais em outubro/2017, o mesmo ocorreu para
sólidos em suspensão (1494 mg/L), nitrito (1,15 mg/L) e P-total, que excedeu em mais
de 20x o limite legal (2,4 mg/L). Isto evidenciou a baixa qualidade da água decorrente
da influência da urbanização e reforçada pela escassez de água na seca. Em junho/2017
e maio/2018 SA1também apresentou valores acima do limite legal de P-total (0,49 e
0,35 mg/L respectivamente), retornando nos meses subsequentes.Quanto às formas
nitrogenadas, todas estiveram dentro dos limites legais, sendo que o N-amoniacal
apresentou concentrações >0,04 mg/L apenas em CC2 e SA2 no período chuvoso
2017/2018. A alcalinidade foi cerca de 5 vezes mais elevada em CC2. Conclusão: A
urbanização apresentou um efeito mais evidente na deterioração da qualidade
comparado à silvicultura, visto que o ponto à jusante da área urbana apresentou maior
frequência de inconformidades, concentrações menores de OD e maiores de poluentes.
A seca intensificou os efeitos negativos pela não diluição de poluentes.
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