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Introdução: Os ecossistemas aquáticos continentais (lóticos e lênticos) vêm sofrendo
com maior intensidade os impactos causados pelas atividades humanas nas últimas
décadas e suas comunidades estão sujeitas a alterações ambientais diversas sendo, em
muitos
ambientes, substancialmente reduzidas ou mesmo eliminadas (PÉREZ, 1988). 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 estudo teve como
objetivo realizar o levantamento da fauna bentônica em um riacho de baixa ordem em
dois pontos de coleta (CG1 e CG2) localizados em áreas de Eucalyptus spp, no
município de Açucena, MG. Metodologia: A área de estudo compreende dois rios de
pequena ordem denominados Córrego Grande 1 (CG1) e Córrego grande 2 (CG2),
localizados em áreas de plantio de
eucalipto, no município Açucena,MG.As coletas foram realizadas em janeiro a junho
de 2018, mensalmente e in situ foram coletadas amostras de macroinvertebrados
bentônicos por meio do amostrador tipo suber com três repetições com distâncias
desiguais, as amostras foram fixadas e levadas para identificação em lupas no
Laboratório Controle de Pragas/UNILESTE- Ipatinga, MG. Resultados: Foram
identificados ao todo nos dois pontos (CG1 e CG2) 829 macroinvertebrados
bentônicos, sendo o ponto CG1 com maior abundância, 501 indivíduos amostrados.
Foram coletados macroinvertebrados bentônicos distribuídos nas ordens Coleoptera,
Diptera, Ephemeroptera, Hemiptera, Odonata, Trichoptera, Plecoptera e nos filos
Ostreoida e Annelida,sendo identificadas ao todo 23 famílias amostradas. A ordem
Diptera foi mais representativa com predominância da família Chironomidae sendo
responsável por 85% da fauna bentônica total encontrada, este grupo de organismos
são as moscas e mosquitos que apesar de serem insetos que voam, possuem uma fase
inicial larval dependente de água. Os grupos de organismos resistentes a poluição
representaram 95% da abundância relativa, sendo eles Ostreoida ,Oligochaeta e
Chironomidae em ambos os pontos (CG1 e CG2).  Conclusão: O taxa representativo
foi Chironomidae que são organismos resistentes à poluição, permitindo a sua
sobrevivência em ambientes impactados necessitando de baixas concentrações de
oxigênio dissolvido.O estudo possibilitou fortalecer o papel desses animais como
ferramentas importantes na avaliação da integridade do curso d'água.

Palavras-chave: Recurso hidrico. Bentos. Diversidade. 

Agências de fomento: FGPA

19ª Semana de Iniciação Científica e 10ª Semana de Extensão: A Educação e a Ciência como forma de superação de violências

21 a 23 de novembro de 2018, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


