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Introdução: O monitoramento de ambientes aquáticos por meio da utilização de
organismos vivos é conhecido como biomonitoramento e serve para avaliar as
mudanças ocorridas no ambiente, geralmente causados por ação antrópica. Logo, o
conhecimento dessa fauna, constitui um passo fundamental para o entendimento da
estrutura e composição dos organismos vivos do ecossistemas como um todo. 
Objetivo: Este trabalho tem como objetivo realizar o levantamento da fauna bentônica
em um riacho de baixa ordem em dois pontos de coleta (CG1 e CG2) que ficam
localizados em áreas de eucalipto, no município de Açucena, MG. Metodologia:
Foram realizadas coletas de sedimento (mensalmente entre janeiro à junho de 2017)
com o auxílio de um surber. Posteriormente, o sedimento foi acondicionado em saco
plásticos fixados com solução formol/álcool e levados para o laboratório de pragas do
Unileste.  No laboratório as amostras foram lavadas em peneira granulométrica 250
&#956;m e com o auxílio de pinças e luminárias foram triadas em bandejas plásticas.
Os organismos triados foram acondicionados em frascos plásticos previamente
etiquetados contendo álcool etílico hidratado 70%, para maior fixação e preservação
dos mesmos, e posteriormente identificados até família com auxílio de microscópio
estereoscópico, e chaves taxonômicas. Resultados: Foram coletados 2.020 indivíduos
distribuídos nas ordens Coleoptera, Diptera, Ephemeroptera, Odonata, Trichoptera,
Plecoptera e nos filos Mollusca e Annelida. Foram amostradas identificados 19
famílias. As ordens mais representativas em ambos os pontos foram Diptera e
Trichoptera. CG1 registrou 87% indivíduos da ordem Diptera e 9% da ordem
Trichoptera. CG2 com 77% da ordem Diptera e 15% da ordem Trichoptera. A
representatividade de Chironomidae, pertencente a ordem Diptera, se dá a sua
tolerância as situações extrema indicando um enriquecimento de matéria orgânica no
sedimento. Conclusão: Com os dados preliminares obtidos, pode-se afirmar que a
macrofauna não indica um ambiente degradado, pois foram encontrados organismos da
família Chironomidae, que pertence à ordem Diptera, e da família Helicopsychidae, 
pertencente à ordem Trichoptera, ambos são taxa respectivamente  classificados como
resistentes e sensíveis a poluição.

Palavras-chave: Biomonitoriamento. Benton. Rio doce. 

Agências de fomento: CENIBRA, Unileste

18ª Semana de Iniciação Científica e 9ª Semana de Extensão: Iniciação Científica e Extensão: Na Prática, Educação é Tudo

25 a 28 de outubro de 2017, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


