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Introdução: Os macroinvertebrados bentônicos são organismos eficientes para a
avaliação e monitoramento de impactos de atividades antrópicas em ecossistemas
aquáticos continentais (CALLISTO,2000;GOULART & CALLISTO,2003),pois são
representativos da área na qual foram coletados; são os que melhor respondem às
mudanças das condições ambientais; são geralmente mais permanentes no ambiente,
pois vivem de semanas a alguns meses no sedimento, onde as toxinas tendem a
acumular; e possuem uma rapidez e eficiência na obtenção de resultados (LENAT &
BARBOUT, 1994; ALBA-TERCEDOR, 1996).Organismos bentônicos são aqueles
que vivem no fundo de corpos d’água, e quando submetidos a condições adversas, se
adaptam ou morrem (HYNES, 1974). Objetivo: Realizar levantamento da fauna
bentônica dos cursos d’água lóticos nas bacias experimentais no córrego Santo
Antônio, no município de Capelinha, MG. Metodologia: Foram coletadas quatro
amostras de sedimentos no período de dezembro (2015), fevereiro, abril e junho
(2016), no córrego Santo Antonio, Itamarandiba, MG.  A coleta de sedimento foi
realizada com amostrador do tipo Surber. As amostras foram acondicionadas em sacos
plásticos e fixadas com formol. No laboratório, as amostras foram lavadas em peneira
granulométrica de 250 µm, triadas com auxílio de microscópio estereoscópico. Os
macroinvertebrados bentônicos foram identificados com auxílio de literatura
especializada. Resultados: Até o presente momento foram triados e identificados 2094
macroinvertebrados bentônicos, distribuídos em 29 taxa, sendo três filos (Arthropoda,
Annelida e Mollusca), três classes (Insecta, Oligochaeta e Hirudinoidea), nove ordens.
A família Chironomidae (Diptera) é a que apresenta maior quantidade com 1367
indivíduos. Os Oligochaeta (386), Trichoptera (91) e Hirudinea (88) também foram
representativos até o presente momento. A ordem Diptera apresentou maior
abundância relativa com 65% dos indivíduos amostrados. Oligochaeta foi o taxon que
apresentou a segunda maior abundância relativa, com 19% do número total de
indivíduos. Os oligoquetos de água doce vivem em todos os tipos de habitats, mas são
mais abundantes em águas rasas apesar de várias famílias terem representantes em
lagos profundos (Alves et al.,2006). Os insetos das ordens Trichoptera (91) e
Ephemeroptera (55) constituem os bioindicadores de boa qualidade da água e foram
bastante representativos em todos os pontos amostrados, juntos somaram 146
indivíduos. O ponto 1 do Córrego Santo Antônio apresentou uma menor quantidade de
espécimes, com 621 indivíduos. O ponto 2 do córrego Santo Antônio apresentou 1473
indivíduos. Conclusão: Os resultados demonstraram o potencial de utilização da
comunidade de macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores de qualidade das
águas das áreas da empresa APERAM BioEnergia. O biomonitoramento é uma medida
eficaz e de baixo custo para a avaliação da qualidade da água.
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