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Introdução: O monitoramento é um processo definido pela Resolução nº 357/05 do
CONAMA, como sendo de “medição ou verificação de parâmetros de qualidade e
quantidade de água, que pode ser contínua ou periódica, utilizada para
acompanhamento da condição e controle da qualidade do corpo d’água”. O
monitoramento de ambientes aquáticos através da utilização de organismos vivos é
conhecido como biomonitoramento, usado para avaliar as mudanças ocorridas no
ambiente, geralmente causados por ação antrópica. As comunidades biológicas de
ecossistemas aquáticos têm sido utilizadas para medir as consequências das atividades
antrópicas em rios e córregos, sendo empregados como bioindicadores de qualidade da
água. Objetivo: Este trabalho tem por objetivo realizar o levantamento e quantificação
da fauna de macroinvertebrados bentônicos da microbacia do rio Santo Antônio, na
região de área de plantio de eucaliptos da Aperam Bioenergia, localizado no município
de Itamarandiba, no Alto Jequitinhonha, em Minas Gerais. Metodologia: As amostras
de sedimento foram coletadas em dois pontos com o auxílio do Surber. Posteriormente
acondicionado em sacos plásticos, fixadas com álcool 70% e formol, e transportadas
para o laboratório de Controle de Pragas do Unileste - MG. No laboratório as amostras
foram lavadas e triadas. Os organismos triados foram identificados com auxílio de
microscópio estereoscópico, conforme guias e chaves taxonômicas de MUGNAI et al.
(2010), NIESSER & MELO (1997), OTTOBONI et al. (2011), e HAMADA et al.
(2014). Resultados: Ao todo, foram coletados 751 organismos, distribuídos em 28
taxa. Destes, 24 pertencem à Classe Insecta, e os demais, à Classe Clitellata (2), Classe
Bivalvia (1), e Filo Nemertea (1). O taxa que apresentou maior abundância relativa foi
a ordem Diptera com 70,2% (527), em seguida a subclasse Oligochaeta com 14,2%
(107). Os taxa Diptera e Oligochaeta são caracterizadas por apresentarem organismos
resistentes a poluição, sendo de grande adaptabilidade em diferentes tipos de
ambientes. As ordens consideradas sensíveis a poluição Trichoptera e Ephemeroptera,
obtiveram abundância de 4,5% (34) e 2,0% (15), respectivamente. Estudos realizados
por Ligeiro et al., (2013) demonstram que ambientes com presença de organismos da
ordem Tricoptera se caracterizam principalmente por uma boa oxigenação da água, e
diversidade de matéria orgânica e inorgânica. A ordem dos Ephemeropteras vive desde
em riachos de altitude, com águas limpas e bem oxigenadas, até em lagoas
temporárias, com temperaturas relativamente elevadas e baixos teores de oxigênio.
Organismos da família Baetidae (Ephemeroptera) podem viver, e até mesmo se
beneficiar, da poluição causada por esgotos domésticos aumentando sua densidade,
apresentando alto grau de tolerância. Conclusão: A ocorrência de espécimes sensíveis
a poluição, como espécimes das ordens Trichoptera e Ephemeroptera são bons
indicativos, até o presente momento, de que as práticas florestais não trazem impactos
negativos à qualidade da água. Estudos como este buscam a integração do manejo com
a conservação de ambientes aquáticos.
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