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Introdução: O monitoramento de ambientes aquáticos por meio da utilização de
organismos vivos é conhecido como biomonitoramento, servindo para avaliar as
mudanças ocorridas no ambiente, geralmente causados por ação antrópicas. O primeiro
passo do biomonitoramento é a busca pelo bioindicador cuja presença, abundância,
e/ou hábitos refletem os efeitos estressores sobre a biota. Os macroinvertebrados
bentônicos são eficientes para o monitoramento e avaliação de impactos ambientais e
atividades antrópicas em ecossistemas aquáticos continentais, porque apresentam uma
grande diversidade de espécies, sendo encontrados em quase todos os tipos de habitats
de água doce, sob diferentes condições ambientais, além de serem relativamente
sésseis. Objetivo: O presente estudo tem por objetivo realizar o levantamento e
quantificação da fauna de macroinvertebrados bentônicos dos cursos d’água lóticos de
pequena ordem na bacia experimental, em um ponto de coleta denominado
Vai-e-volta, localizado no município de Coronel Fabriciano, MG. Metodologia: As
amostras de sedimento foram coletadas em um único ponto próximo ao vertedouro em
duplicata, utilizando amostrador tipo surber, no período de Janeiro a Junho de 2018.
Após a coleta, as amostras foram colocadas em potes de plástico, fixadas em solução
de álcool 70% e formol, e devidamente identificadas. Em seguida os potes contendo as
amostras foram acondicionadas em caixa térmica, para serem transportadas até o
laboratório do Unileste. No laboratório as amostras foram lavadas em peneiras
granulométricas, e depois de lavadas, depositadas em recipientes plásticos fixadas em
álcool 70%. Os espécimes triados foram identificados com auxílio de chaves
taxonômicas. Resultados: Um total de 504 indivíduos foram identificados, sendo
distribuídos em 3 famílias de Trichoptera, 5 famílias de Odonata, 1 famílias de
Ephemeroptera, 1 familia de Diptera e organismos da ordem Hirudinea e Oligochaeta.
Predominando-se os indivíduos da família Leptoceridae pertencente à ordem
Trichoptera. A ordem Trichoptera teve a maior representatividade com abundância
relativa de 78% dos indivíduos, entre eles estão a família, Leptoceridae com 388
indivíduos, Odontoceridae com 2 indivíduos e Limnephilidae 1 indivíduo. Estudos
mostram que ambientes com presença de organismos da ordem Trichoptera se
caracterizam por boa oxigenação e diversidade de matéria orgânica e inorgânica, já que
esses organismos utilizam pedras e folhas para construção de abrigo e captura de
alimento. Conclusão: A predominância de Trichoptera nas áreas de plantio demostram
que este tipo de ocupação não parecer comprometer a qualidade da água.

Palavras-chave: Macroinvertebrados. Bioindicadores. Biomonitoramento. 

Agências de fomento: CENIBRA, FAPEMIG, 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


