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Introdução: A proposta de utilização dos macroinvertebrados como ferramenta para
analisar a qualidade de água é fundamental para preservação de rios e lagos.
Organismos bentônicos são aqueles que habitam o fundo dos corpos d’água. Esses
organismos apresentam grande diversidade biológica, o que expressa uma maior
variabilidade de respostas frente a diferentes tipos de impactos ambientais. Objetivo:
Este trabalho tem por objetivo realizar o levantamento da fauna de macroinvertebrados
bentônicos do curso d’água lótico de pequena ordem. Metodologia: A área de estudo
compreende dois rios de pequena ordem denominados Capivari 1 e Capivari 2, no
município de Capelinha MG. Amostras de sedimento foram coletadas com surber,
acondicionadas em sacos plásticos, fixadas com formol/álcool e transportadas em
caixa térmica para o laboratório de Controle de Pragas do UNILESTE-MG. No
laboratório as amostras foram lavadas em peneira granulométrica de 250 µm, triadas
com auxílio de luminária em bandejas plásticas. Os organismos foram identificados
com auxílio de microscópio estereoscópico, com chaves taxonômicas.Os resultados
parciais representam a ocorrência de macroinvertebrados bentônicos referentes à coleta
dos meses de fevereiro à junho. Resultados: Foram triados e identificados até família,
um total de 412 indivíduos, com predominância de indivíduos da família
Chironomidae pertencente à ordem Diptera. Os taxa mais representativos foram
Chironomidae, Baetidae e Naucoridae. Os Chironomidae são animais resistentes à
poluição, permitindo a sua sobrevivência em ambientes impactados necessitando de
baixas concentrações de oxigênio dissolvido. A família Baetidae da ordem
Ephemeroptera é classificada no grupo dos organismos sensíveis e, portanto, são bons
indicadores da qualidade de água. A família Naucoridae é classificada no grupo dos
organismos tolerantes a poluição, pois muitos desses animais conseguem sobreviver
em ambientes impactados. No ponto amostral Capivari 1, houve maior predominância
de organismos sensíveis a poluição como baetidae da ordem ephemeroptera. No ponto
amostral Capivari 2, houve maior predominância de organismos resistentes como
chironomidae da ordem diptera.  Conclusão: Os resultados mostram a ocorrência de
poucos organismos nos pontos amostrais, inclusive de Chironomidae. Isso porque as
áreas ao redor dos corpos d\\\'água possuem pouca vegetação, deixando expostos à
radiação e poluição. No ponto Capivari 2 há um agravante, que é o despejo de esgoto
doméstico, indicando contaminação nas águas.
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