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RESUMO

Com a expansão das cidades ocorre o aumento da pressão antrópica sobre os corpos hídricos nelas inseridos. Com isso, o uso desordenado do solo e da água, o despejo de

resíduos sólidos e a retirada da mata ciliar são alguns fatores que modificam os recursos influenciados pelas cidades. Objetivou-se com este trabalho realizar a caracterização da

integridade ambiental do Ribeirão Bocaina em seu trecho que adentra a zona urbana do município de Passos - MG, através do Protocolo de Avaliação Rápida de Diversidade de

Habitats-PAR. O protocolo possui um conjunto de 22 parâmetros, sendo 10 parâmetros que avaliam as características dos trechos e os impactos ambientais decorrentes de

atividades antrópicas e 12 parâmetros que buscam avaliar os níveis de conservação das condições naturais. O PAR propõe a seguinte classificação: 0-40 pontos: ambiente

impactado; 41-61 pontos: alterado, 61-100 pontos: natural. Para a aplicação do PAR, a primeira visita em campo foi realizada em dois dias em agosto de 2016, por três

integrantes do projeto, diagnosticando um total de 06 pontos. Os pontos: P1 (36pts), P5 (38pts) e P6 (12pts) foram enquadrados como pontos ‘’impactados’’. Estes pontos vêm

sofrendo modificações causadas pela expansão da cidade por vários anos, sendo características comuns dos pontos: obras com tubulações, alterações no canal do rio,

instabilidade das margens e pouca extensão da mata ciliar. Já o P2 (52pts), P3 (50pts) e P4 (42pts), apresentaram características de locais ‘’alterados’’, onde se mostrou comum

aos postos o tamanho limitado dos rápidos/corredeiras (baixa vazão da água), baixa diversidade de tipos de fundo e substrato, tornando assim o manancial instável para a vida e

reprodução dos organismos aquáticos. Nossos resultados constataram que o trecho do ribeirão que adentra o município de Passos, está sofrendo grande degradação ambiental

por processos antrópicos diversos, especialmente pela construção de estradas e funcionamento de indústrias próximas às margens.
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