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Introdução: Desde o início do século XX tem-se utilizado organismos bioindicadores
capazes de avaliar a qualidade de ecossistemas aquáticos, sendo que os
macroinvertebrados bentônicos são os mais utilizados. Além de possuírem uma grande
diversidade ecológica, abrangendo espécies altamente sensíveis e tolerantes às
perturbações ambientais, esses organismos são capazes de se fixarem no sedimento de
ecossistemas lóticos e lênticos por semanas ou meses, se tornando um método mais
eficaz do que mensurações baseadas somente em parâmetros físicos e químicos.
Objetivo: Esse trabalho tem por objetivo avaliar a qualidade da água, com base na
composição da fauna bentônica  de um riacho de baixa ordem localizado em uma área
de plantio de eucalipto na Serra dos Cocais, em Coronel Fabriciano, MG.
Metodologia: Para fazer a análise foram selecionados dois pontos para coletas mensais
no período de janeiro a junho de 2017: BA1 e BA2. As coletas nos pontos (BA1 e
BA2) fizeram-se utilizando um delimitador do tipo Surber, com malha de 250µm. O
sedimento foi levado para o laboratório e as amostras foram lavadas e triadas. Para
identificação dos bentos foi utilizado um estereomicroscópio binocular e chaves
taxonômicas.   Resultados: Coletou-se um total de 1437 indivíduos, a maioria
identificada até Família, pertencentes à classe Insecta. Os invertebrados que não
puderam ser identificados até família, permaneceram em seus respectivos táxons
superiores. A predominância em ambos os pontos (BA1 e BA2) foi de indivíduos da
família Chironomidae, Ordem Diptera (61,24%). Os indivíduos da família
Limnephilidae (Trichoptera) também apresentaram abundância no ponto BA1, bem
como indivíduos das ordens Plecoptera e Ephemeroptera – organismos extremamente
sensíveis a graves alterações no ambiente – sugerindo bom estado de conservação. No
ponto BA2, a presença de organismos sensíveis é inferior ao BA1. No entanto
apresentou-se um número alto de oligoquetos, que são organismos altamente
tolerantes.  Conclusão: Os resultados parciais indicam que existe diferença no estado
de conservação de ambos os pontos, sendo que o BA1 aparenta estar conservado e o
BA2 mostra-se estar sofrendo alterações resultantes da expansão antrópica. 
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