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Introdução: As comunidades biológicas de ecossistemas aquáticos têm sido utilizadas
para medir as consequências das atividades antrópicas em rios e córregos. Esses
organismos podem ser utilizados como bioindicadores de qualidade da água, onde
permitem avaliar os efeitos ecológicos causados por diversas fontes de poluição
(Callisto et al.,2001).
Macroinvertebrados bentônicos são organismos que vivem em sedimento dos rios,
durante total ou parte do seu ciclo de vida, entre eles são encontrados principalmente
larvas de insetos aquáticos e semi-aquáticos, moluscos e anelídeos. Por meio de
levantamento da macrofauna é possível determinar o grau de preservação ou de
poluição dos corpos d’agua(CALLISTO; GONÇALVES, 2002). Objetivo: Esse
trabalho tem como objetivo realizar levantamento, quantificar e qualificar a fauna de
macroinvertebrados bentônicos em curso d’água lótico, encontrados nos pontos
denominados Baratinha 1 e 2, localizados no município de Coronel Fabriciano, MG.
Metodologia: As campanhas de amostragem foram realizadas no período de janeiro a
junho de 2016. Amostras de sedimento foram coletadas com rede em D por arraste de
um metro, alocadas em sacos plásticos identificados e fixadas em uma solução de
formol e álcool 70%. Em seguida levadas ao laboratório onde foram lavadas em
peneiras de 250µm, triadas em bandejas plásticas com água sob luminária. Os
indivíduos, transferidos para potes plásticos, foram conservados em álcool 70% e com
auxílio de microscópio estereoscópio, identificados por meio de chaves taxonômicas
específicas até família. Resultados: Foi possível observar nos gráficos que o ponto
Baratinha P1 (com 24 taxa), apresenta maior número de indivíduos que o ponto
Baratinha P2 (com 20 taxa). No ponto Baratinha P1 notou-se a dominância da Ordem
Diptera, entre os taxa o de maior representatividade foi da família Chironomidae, que é
considerada em sua grande maioria resistente à poluição, podendo viver em condições
de anóxia por algumas horas e não possuem nenhum tipo de exigência quanto à
diversidade de hábitats e microhábitats (GOULART; CALLISTO, 2003).  Foi possível
observar também a presença de indivíduos da Ordem Trichoptera, da família
Limnephilidae, indivíduos sensíveis à poluição, necessitando elevadas concentrações
de oxigênio dissolvido na água, essa família foi encontrada em menor número que
Chironomidae (GOULART; CALLISTO, 2003). No ponto Baratinha P2 foi
encontrado valor diminuto de espécies diferentes comparado ao ponto Baratinha P1,
obtendo 20 taxa e 645 indivíduos no total. A classe Oligochaeta foi de maior
representatividade no ponto Baratinha P2, seguida da família Chironomidae, ambas
resistentes à poluição de acordo com (GOULART; CALLISTO, 2003).  Conforme
Alves et al.,(2006) oligoquetos de água podem sobreviver a diversos habitats e são
abundantes em águas rasas e com baixa concentração de oxigênio. Conclusão: Nota-se
que Baratinha P1 é situado em mata nativa, o corpo d’agua tem maior profundidade e
largura e distante da estrada principal. Já Baratinha P2 é as margens da estrada
sofrendo maiores interferências antrópicas, o que leva a diferenças no número de
indivíduos da comunidade bentônica entre os pontos.
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