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Introdução: A expansão dos plantios de monocultura vem aumentando gradativamente
ao longo do tempo, causando alterações nos ambientes aquáticos, podendo prejudicar
não apenas o corpo d’água como sua fauna local.Das das últimas décadas, é possível
notar a diminuição da qualidade de disponibilidade dos recursos hídricos, e por esta
razão, tem-se aumentado cada vez mais o interesse por preservar os sistemas aquáticos
procurando entender mais sobre sua dinâmica e funcionamento. Dentre os principais
grupos de macro invertebrados bentônicos, estão presentes crustáceos, anelídeos,
moluscos e insetos, que habitam ou possuem parte de seu ciclo no substrato de corpos
d’água.  Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo realizar um levantamento da
composição da fauna bentônica de um riacho localizado em área de plantio de
eucalipto na Serra dos Cocais no município de Coronel Fabriciano, MG.  Metodologia:
O estudo foi realizado em pontos amostrais dentro de uma área de plantação de
eucalipto, denominados Baratinha 1 (BA1) e Baratinha 2 (BA2). Amostras de
sedimento foram coletadas mensalmente com amostrador tipo surber, acondicionadas
em sacos plásticos e fixadas com solução álccol 70%/formol, no período de fevereiro a
junho de 2017. Em laboratório, as amostras foram triadas e identificadas com auxílio
de lupa estereoscópica até nível taxonômico de família. Resultados: Até o momento
foram encontrados e identificados 589 indivíduos em BA1 e 651 indivíduos em BA2,
totalizando 1239 indivíduos distribuídos entre Artrópodes, Annélida, Mollusca,
Nematomorpha e Platyhelmintes. A família Chironomídae possui 839 representantes
(78%), sendo encontrada em todas as coletas em ambos os pontos. As famílias
Lepdoceridae e Odontoceridae (Trichoptera) foram as de maior representatividade
entre os EPTs (Ephemeroptera/ Plecoptera/Trichoptera), com maior abundância em
BA1. No mesmo ponto foram encontrados indivíduos das ordens Ephemeroptera e
Plecoptea, dando indícios que o corpo d’água está preservado e com um bom nível de
conservação. O maior número de EPT encontrado no ponto BA1, pode indicar que este
ponto de amostragem  tem um grau de conservação maior em comparação a BA2. 
Conclusão: As características dos substratos e localização dos pontos são parcialmente
distintas, podendo explicar a diferença de diversidade em cada um. Apesar dessa
diferença, ambos os pontos apresentam bom estado de conservação por registrarem
ocorrência de organismos sensíveis à poluição.
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