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RESUMO

Para detectar os principais impactos causados pelas atividades antrópicas em ambientes aquáticos, é necessário o acompanhamento do ecossistema pelas análises

físico-químicas e microbiológicas da água, para assim identificar as principais fontes pontuais de poluição. O trabalho objetivou determinar as características físicas, químicas e

microbiológicas da água ao longo do Ribeirão Bocaina no trecho onde o manancial percorre o município de Passos-MG. A coleta foi realizada em agosto de 2016, em seis pontos

do Ribeirão Bocaina, pertencentes à zona urbana de Passos. Foram mensuradas as variáveis: alcalinidade, pH, condutividade, dureza, cloretos, matéria orgânica, oxigênio

dissolvido, coli. totais e termotolerantes conforme descrito por ‘’APHA’’ e posteriormente comparadas com a Resolução CONAMA 357/2005.  Nos 06 pontos, as variáveis

alcalinidade, pH, condutividade, dureza e cloretos foram classificados como classe III, enquanto oxigênio dissolvido foi classificado como classe IV. As variáveis dureza,

alcalinidade e matéria orgânica não são classificadas pela resolução, porém apresentaram valores relativamente baixos, exceto no ponto 6, onde todos os parâmetros analisados

encontraram-se alterados, principalmente matéria orgânica (9,8%) e oxigênio dissolvido (1,5 mg/L). A alta concentração de matéria orgânica implica ao ponto a característica de

ambiente ‘’eutrofizado’’, o que impede a produção primária de oxigênio. Para coliformes totais e Escherichia coli, os pontos 1 e 5 foram classificados como classe I, os pontos 2 e

3 classe II e os pontos 4 e 6 classificados como classe III (acima de 1000 NMP/100 ml). Ressalta-se que os coli. termotolerantes são causadores de doenças, portanto não devem

ser encontrados em corpos d’água em grande quantidade, como foi observado nos pontos 4, 5 e 6. Nossos resultados servirão para dar continuidade ao projeto e realizar coletas

para contribuir com os demais estudos que serão realizados no Ribeirão Bocaina e mananciais da sub-bacia.
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