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O  impacto  decorrente  da  instalação  de  uma  PCH  pode  ser  avaliado  através  de  monitoramento.  A
utilização  de  grupos  biológicos  é  importante  para  indicar  a  qualidade  de  um  recurso  hídrico,  pois
configuram-se  como  bioindicadores.  Sendo  assim,  o  objetivo  deste  trabalho  foi  avaliar  a  qualidade  do
corpo  hídrico  em  dois  pontos  de  monitoramento  de  uma  PCH,  através  da  utilização  de  bioindicadores.
Para  tanto,  foram  utilizados  como  bioindicadores  a  comunidade  zooplanctônica,  amostrada  em  dois
pontos  da  área  de  influência  da  PCH  (montante  e  jusante  do  barramento).  Das  espécies  identificadas,
foram  definidas  como  descritoras  as  que  mais  contribuíram  para  a  quantidade  total  (>10%)  e  juntas
representaram em média 60% dos zooplânctons identificados. Em referencial bibliográfico foi pesquisada
a  ecologia  das  espécies  descritoras,  sendo  elas:  Centropyxis  aculeata,  Centropyxis  discoides,
Galeripora  discoides  e  Epistylis  sp..  Como  resultados  identificou-se  que  indivíduos  do  gênero
Centropyxis  são  resistentes  a  ambientes  impactados  e  bastante  frequentes  em  rios  e  lagos,  sendo  a
espécie  C.  discoides  uma  das  mais  comuns  no  plâncton.  A  C.  aculeata  possui  caráter  oportunista,
tolerante a ambientes com alto nível de contaminação, a mudanças de pH, condutividade elétrica, pouca
disponibilidade  de  nutrientes  e  correlaciona-se  bem  com  a  velocidade  da  água  (Collins  et  al.,  1990;
Patterson  &  Kumar,  2000).  A  espécie  Galeripora  discoides  possui  a  forma  achatada  de  suas  tecas,
táxons  que  possuem  essas  características  e  segundo  Velho  et  al.  (2003)  são  comuns  em  ambientes
lóticos, pois essa forma torna-os menos suscetíveis ao carreamento pela correnteza, enquanto o gênero
Epistylis  mostra-se  tolerante  à  poluição  e  indicam  oxigenação  adequada  do  ambiente.  Com  base  na
avaliação da ecologia das espécies descritoras identificadas, verifica-se que elas possuem características
oportunistas  e  condizentes  com o ambiente  lótico.  Para  a  avaliação mais  aprofundada da qualidade da
água, sugere-se a redução do corte para definição das espécies descritoras, incluindo maior número de
espécies. Observa-se ainda, que o impacto causado pela instalação do barramento da PCH analisado não
altera suficientemente as características do recurso hídrico, visto que as espécies encontradas em ambos
os  pontos  são  as  mesmas.  Essa  situação  possivelmente  pode  ser  explicada  pelo  baixo  período  de
residência da água no reservatório.
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