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UTLIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL RÁPID A NA CARACTERIZAÇÃO DE AMBIENTES 
AQUÁTICOS LÓTICOS NEOTROPICAIS.
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Os ambientes aquáticos lóticos veem sofrendo diversos tipos de impactos frequentemente no Brasil  e  o  setor  da  agropecuária 
é um dos mais impactantes em virtude do escoamento dos  defensivos  agricolas,  retirada  da  vegetação  marginal,  áreas  para 
dessedentação do gado,  entre  outras.  Em  função  disso  surge  a  necessidade  de  estudos  para  monitorar  e  possivelmente 
recuperar  esses  sistemas  afetados,  porém  antes  de  um  estudo   de   biomonitoramento   há   também   a   necessidade   de 
caracterizar o ambiente de acordo com as caracteristicas visveis no  mesmo.Poranto  esse  trabalho  teve  como  objetivo  utilizar 
do Protocolo de Avaliação  Ambiental  Rápida  adapatado  por  CALLISTO  et  al,  2002,  para  caracterizar  três  ambientes  com 
diferentes niveis de impactos causados pela agropecuária. O trabalho ocorreu no sul  de  Minas  Gerais  utilizando  três  córregos 
das bacias hidrográficas do rio Jaguari e Camanducaia,  esses  três  sistemas  aquáticos  pertencem  aos  municipios  de  Monte 
Verde - MG (com entorno florestado por matas nativas e eucalipitos) , Extrema -  MG  (com  entorno  florestado  por  eucálipito  e 
com áreas de plantações de café mais acima) e Munhoz - MG (Com entorno florestado  e  atividades  de  pecuária  e  cultura  de 
café), e foi utilizado o Protocolo De Avaliação Ambiental Rápida adaptado por Callisto et  al,  2002,  que  possui  dois  quadros  a 
serem pontuados, totalizando 32 itens, no primeiro quadro a pontução vai de 0 a 4 e no  segundo  de  0  a  5,  os  itens  a  serem 
pontuados são referentes a todas as  caracteristicas  visiveis  no  ambiente,  quanto  a  pontuação  não  atinge  os  40  pontos,  o 
ambiente pode ser considerado impactado, já se a pontuação fica entre 41 e  60  pontos  o  ambiente  é  considerado  alterado  e 
acima de 60 ponto natural.Entre os resultados  Monte  Verde-  MG  foi  o  riacho  que  mais  pontuou,  sendo  assim  considerado 
(natural) com 71 pontos, seguidos de Extrema - MG com 45 (alterado) e Munhoz - MG com 34  (impactada).Portanto  o  protocolo 
correspondeu bem as caractersitcas do ambiente, foi considerado eficiente e pode  ser  muito  útil  no  momento  da  seleção  do 
ambientes para um trabalho cientifico.


