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Introdução: Os estudos de monitoramento biológico de rios são geralmente baseados
em mudanças na estrutura das comunidades, por exemplo, mudanças na riqueza e
equitabilidade taxonômica, densidade, e/ou predominância relativa de taxa indicadora
(CALISTO, 1997). Estes estudos tem contribuído para a identificação de toxidade,
poluição orgânica intermitente ou continua, principalmente onde ocorrem mudanças na
qualidade da água que não são facilmente detectadas por parâmetros químicos
(CHUTTER, 1972). Objetivo: Realizar levantamento da fauna bentônica do curso
d’água Córrego Capivari, município de Minas Novas, MG. Metodologia: As coletas de
sedimento foram feitas, no período de dezembro de 2015, fevereiro, abril e junho de
2016, em duplicadas, com amostrador do tipo Surber. A área amostrada pelo mesmo é
de 900cm² e a malha coletora é de 250 micrometros.  Após esse procedimento, o
material recolhido foi colocado em sacos plásticos identificados e as amostras fixadas
com formol 70%. No laboratório, o material foi lavado em peneira com malha de 250
µm em água corrente. Após a lavagem, o material foi acondicionado em potes
plásticos. O material foi identificado com auxilio de Lupa Estereoscópica e de chaves
taxonômicas. Resultados: Até o presente momento foram triados e identificados 2094
macroinvertebrados bentônicos, distribuídos em 23 taxa, sendo estes distribuídos em:
quatro filos (Arthropoda, Annelida, Mollusca e Crustacea), três classes (Insecta,
Oligochaeta e Hirudinoidea), nove ordens e 19 famílias. A família Planorbidae
(Mollusca) foi a que apresentou maior numero de indivíduos coletados contendo 394
indivíduos, a segunda maior foi a de Chironomidae (Diptera) contendo 386 indivíduos,
seguida da classe Oligochaeta com 108 indivíduos. A família Planorbidae é tolerante e
pode viver em águas ricas em nutrientes, uma vez que se alimentam de algas, no
entanto, são sensíveis a poluição tóxica.
Segundo (QUEIROZ et al, 2008) a predominância de organismos da família
Chironomidae deve–se pela alta tolerância a variações ambientais. Esses organismos
podem viver em condições de anóxia por várias horas, além de serem organismos
detritívoros, se alimentando de matéria orgânica depositada no sedimento, o que
favorece sua adaptação aos diversos tipos de ambiente, não exigindo diversidade de
habitats e micro habitats. Os Oligochaeta se apresentam como muito tolerantes,
podendo viver em rios com poluição orgânica, uma vez que conseguem sobreviver em
ambientes de baixa concentração de oxigênio. Alimentam-se das algas e bactérias que
crescem nestes ambientes. Conclusão: O crescimento desordenado e condições
precárias, como falta de saneamento básico da população ribeirinha, tem trazido
influências negativas a bacia do córrego Capivari, o que pode ser mostrado através da
predominância de indivíduos caracterizados por estarem presentes em ambientes
alterados e impactados, como as famílias Planorbidae (Mollusca) e Chironomidae
(Diptera).
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