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Introdução: O biomonitoramento é utilizado para avaliar mudanças no meio ambiente
de acordo com as respostas biológicas, assim utilizando essas informações para
averiguar a qualidade ambiental do meio. Os macroinvertebrados bentônicos são
bioindicadores eficientes para a avaliação e monitoramento de impactos de atividades
antrópicas em ecossistemas aquáticos, onde sua presença, ausência e quantidade
indicam a magnitude desses impactos. Esses organismos habitam no fundo dos corpos
d’água, próximos aos sedimentos, onde tende a acumular toxinas, suas comunidades
presentam grande diversidade biológica, expressando uma maior variabilidade de
respostas frente a diferentes tipos de impactos ambientais. Objetivo: Este trabalho tem
por objetivo realizar o levantamento e quantificação da fauna de macroinvertebrados
bentônicos em um curso d’água lóticos de pequena ordem, localizado em área de
silvicultura no município de Coronel Fabriciano, MG.  Metodologia: Foram realizadas
coletas mensais de amostras de sedimento no período de janeiro a junho de 2017 em
um ponto de coleta denominado Vai-e-Volta, localizado em área de plantio de
eucalipto. As amostras foram coletadas em duplicata, com o auxílio de um Surber,
posteriormente acondicionado em sacos plásticos, fixadas com álcool 70% e formol, e
transportadas para o laboratório de Controle de Pragas do Unileste - MG. No
laboratório as amostras foram lavadas e triadas com auxílio de microscópio
estereoscópico, e chaves taxonômicas específicas.  Resultados: Ao todo, foram
coletados 214 indivíduos, sendo distribuídos em 4 famílias de Trichoptera, 7 de
Odonata, 2 de Ephemeroptera, 2 de Diptera, 2 de Coleoptera, 2 de Hemiptera e
organismos da taxa Hirudinea e Oligochaeta. A ordem Ephemeroptera teve maior
representatividade com abundância de 32% dos indivíduos. Os indivíduos da família
Leptophlebiidae vivem em ambientes limpos, bem oxigenados, e indicam águas com
grande quantidade de matéria orgânica. A ordem Trichoptera teve a segunda maior
representatividade com abundância de 36% dos indivíduos. Estudos demonstram que
ambientes com presença de organismos da ordem Tricoptera se caracterizam
principalmente por uma boa oxigenação da água e diversidade de matéria orgânica e
inorgânica, já que esses organismos utilizam pedras e folhas para construção de abrigo
contra predadores e para captura de alimento. A ordem Diptera apresentou abundância
de 14% dos indivíduos amostrados. A família Ceraptogonidae com 2 indivíduos e
Chironomidae com 27 indivíduos.  Conclusão: Os resultados parciais mostram, até o
momento, que os macroinvertebrados bentônicos evidenciaram o seu papel como
bioindicadores da saúde dos ecossistemas aquáticos. As famílias Leptophlebiidae e
Leptoceridae são caracterizadas como organismos sensíveis a poluição, indicando boa
qualidade de água e preservação doe ambiente em estudo.
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