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RESUMO: A bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha localiza-se no nordeste do Estado de 
Minas Gerais. Compreendida entre os paralelos 16º e 18°S e os meridianos 39º e 44ºW, 
totalizando uma área de 70.315 km², desta área, 66.319 km² situam-se em Minas Gerais. A 
parte mineira da - BHRJ abriga uma população em torno de 783.370 de habitantes, distribuída 
por seus 55 municípios. Suas águas drenam áreas urbanizadas, latifúndios com forte presença 
da agropecuária e de inúmeros garimpos, impactando negativamente as características físico-
químicas, químicas e sanitárias dos recursos hídricos. A área de estudo, o Garimpo Areinha, 
possui uma extensão de aproximadamente 28 km no segmento fluvial do rio Jequitinhonha, 
delimitado pelas seguintes coordenadas geográficas: 17°55’00’’S e 43°31’08’’W.  Considerando 
as particularidades naturais e as características antrópicas, a pesquisa, tem como proposta 
principal, avaliar a real situação ambiental que, se encontram os compartimentos: água 
superficial. Com o objetivo de nortear a pesquisa e garantir a sua qualidade, algumas 
atividades foram desenvolvidas ao longo de um ano, sendo estas: levantamento bibliográfico e 
cartográfico; planejamento e adequação das campanhas de campo, das amostras de água; 
reconhecimento e acompanhamento das atividades garimpeiras da área de estudo. A 
amostragem foi feita em uma única campanha de campo - estação seca. O plano de 
amostragem compreende 14 pontos, distribuídos ao longo do segmento fluvial do rio 
Jequitinhonha.  A pesquisa analisou parâmetros físico-químicos, in situ: (temperatura, pH, 
condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, total de sólidos dissolvidos), (cor aparente, turbidez) 
foram feitos em laboratório. As leituras dos parâmetros físico-químicos foram feitas através de 
Sonda Multiparâmetro HANNA do modelo HI 9828, Portable Turbdimeter HANNA HI 98703 e o 
Fotocolorímetro ALFAKIT NCM/SH 90275020. Os resultados comparados à Resolução 
CONAMA 357/05 e Portaria MS n°2914/2011 (água superficial) todos os resultados foram 
analisados no laboratório de Geoquímica Ambiental (LGA-UFVJM). Os valores de Turbidez 
encontram-se acima do preconizado pela legislação em seis dos treze pontos analisados, Cor 
da água, o valor de referência estabelecido é de até 75 mg Pt/L, sendo assim, somente o Ponto 
9 está de acordo com o recomendado. Os valores de pH encontrados ao longo do perfil 
longitudinal do rio Jequitinhonha, variaram entre 6,22 e 7,35 encontra-se dentro do 
recomentado pelas legislações. A Condutividade elétrica, em apenas um ponto, entra em 
divergência com o valor máximo de referência, onde este explica que valores superiores a 100 
µs/cm constituem um ambiente fragilizado. O Oxigênio Dissolvido analisado apresenta quatro 
pontos com indicadores superiores à legislação, onde o valor apropriado deve ser superior a 
4,5 mg/L. A Temperatura em todos os pontos foi satisfatória por estar com valores inferiores a 
40°C. Já Os Sólidos Totais Dissolvidos estão dentro do limite estabelecido que define 
concentrações acima de 500 mg/L como ambiente impactados.  Os resultados das análises 
mostraram que, na maioria dos pontos amostrados, os parâmetros analisados estão em 
desacordo com o que preconiza as legislações ambientais vigentes. 
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