
ESTUDO DA CONDIÇÃO AMBIENTAL PELO LEVANTAMENTO DA
FAUNA BENTÔNICA DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS  EM MICROBACIAS

EXPERIMENTAIS COM PLANTIO DE EUCALIPTO EM ÁREAS DA
CENIBRA S.A.

Alice Arantes CARNEIRO (Unileste); Luciana Marques FARIAS (Unileste)

Introdução: Organismos bentônicos são aqueles que vivem no fundo de corpos d’água,
e quando submetidos a condições adversas, se adaptam ou morrem. Esse grupo de
organismos apresenta elevada diversidade biológica, o que significa uma maior
variabilidade de respostas frente a diferentes tipos de impactos ambientais.São
considerados bons bioindicadores da qualidade de água por serem geralmente mais
permanentes no ambiente e viverem de semanas a alguns meses no sedimento.
Objetivo: Esse trabalho tem como objetivo o levantamento de organismos bentônicos e
apontar a utilização destes indivíduos como ferramenta de biomonitoramento das
águas superficiais da bacia experimental Córrego Grande no Município Açucena
Minas Gerais. Metodologia: A área de estudo compreende dois rios de pequena ordem
(Corrégo Grande 1 e 2), em áreas de plantio de eucalipto, no município Açucena MG.
As amostras foram coletadas no período de fevereiro a agosto de 2016. O sedimento
foi coletado com uma rede em D, acondicionadas em sacos plásticos, fixadas com
formol/álcool e transportadas em caixa térmica para o laboratório de Controle de
Pragas do Unileste-MG. No laboratório as amostras foram lavadas em peneira
granulométrica de 250 µm, triadas com auxílio de luminária em bandejas plásticas. Os
organismos triados foram identificados com de microscópio estereoscópico e chaves
taxônomicas. Resultados: No ponto amostral Corrégo Grande 1 (CG1), foi coletado no
total de 764 indivíduos, dentre esses as famílias mais representativas foram
Chironomidae com 472, Oligochaeta com 80 e Limnephilidae com 54 indivíduos. No
Corrégo Grande 2 (CG2), foi coletado no total 631 indivíduos, dentre esses as famílias
mais representativas foram Chironomidae com 574, Elmidae com 15 e Gomphidae
com 11 indivíduos.Esses animais são resistentes à poluição, permitindo a sua
sobrevivência em ambientes impactados necessitando de baixas concentrações de
oxigênio dissolvido. Conclusão: Os táxons mais representativos foram Chironomidae e
Oligochaeta. Organismos de hábito fossorial, não possuindo exigências quanto à
diversidade de hábitats. O levantamento da fauna bentônica funciona como um
instrumento crucial, através do qual pode-se avaliar o estado de preservação e/ou grau
de degradação dos ecossistemas.
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