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Introdução: Os riachos são recursos hídricos de grande importância biológica e
econômica. Além de serem fundamentais para a manutenção de reservatórios hídricos,
esses corpos d’água são capazes de abrigar uma grande diversidade de organismos.
Atualmente os macroinvertebrados bentônicos são considerados excelentes
ferramentas de mensuração da qualidade dos ecossistemas em longo prazo, por se
estabelecerem no sedimento dos mais diversos ecossistemas aquáticos e por possuírem
adaptações que permitem sua sobrevivência, ou não, em ambientes impactados.
Objetivo: Esse trabalho tem por objetivo avaliar os efeitos das práticas de manejo do
plantio sobre a qualidade da água de um riacho de baixa ordem, localizado em uma
área de reflorestamento de eucalipto, em Coronel Fabriciano – MG, através de um
levantamento da fauna de macroinvertebrados bentônicos. Metodologia: Para isso, foi
selecionado um ponto de coleta de sedimento, em um riacho de baixa ordem dentro de
uma área reflorestada por eucalipto, cujo local é conhecido como Baratinha (BA). Até
o momento, as coletas de sedimento foram feitas mensalmente, entre os meses de
janeiro e agosto de 2019. Em laboratório, as amostras foram lavadas em água corrente
com auxílio de uma peneira de 250µm. Os macroinvertebrados foram triados e
identificados utilizando lupa estereoscópica. Os indivíduos encontrados foram
identificados até o nível taxonômico de família, com auxilio de lupa e chaves
especializadas. Resultados: Foram encontrados 1207 indivíduos distribuídos em 22
taxa. As famílias mais abundantes foram Chironomidae e Ceratopogonidae, ambas
pertence à ordem díptera. Essas famílias são consideradas tolerantes a poluição, mais
elas ainda podem ser encontradas em locais limpos, sobretudo a família Chironomidae
que possui ampla distribuição nos mais variados ecossistemas aquáticos. Também
foram identificadas famílias sensíveis à poluição como Leptoceridae, Odontoceridae e
Polycentropodidae, todas pertencentes à ordem Trichoptera. Essas famílias são
comumente encontradas em água corrente limpa e bem oxigenada. Conclusão: De
forma geral, os resultados revelam que o riacho apresenta bom estado de conservação,
especialmente pela presença de famílias classificadas na literatura como organismos
sensíveis a poluição.
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