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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 da microbacia do rio Santo Antônio na região do Alto Jequitinhonha em
Itamarandiba, Minas Gerais. Metodologia: Foram selecionados dois pontos de coleta
no rio Santo Antônio, STA1 e STA2 que foram realizadas em campanhas bimensais,
ocorrendo em março, maio e julho de 2018, sendo as coletas realizadas com o auxílio
de um amostrador tipo Surber. As amostras de sedimento foram  acondicionadas em
potes plásticos, fixadas em solução de álcool 70% e formol, e transportadas em caixa
térmica para o laboratório de Controle de Pragas do Unileste. No laboratório as
amostras foram lavadas e triadas com auxílio de microscópio estereoscópio e chaves
taxonômicas específicas foram usadas para a identificação até o nível taxonômico de
família. Resultados: Ao todo, foram triadas e identificados até família, um total de 879
organismos, distribuídos 3 famílias de Coleoptera, 6 famílias de Diptera, 2 famílias de
Ephemeroptera, 4 famílias de Hemiptera, 6 famílias de Odonata, 5 famílias de
Trichoptera, 1 família de Gastropoda e organismos da ordem Crambidae, Lepidoptera,
Collembola, Hirudinea, Oligochaeta e Ostreoidea. O taxa que apresentou maior
abundância relativa em ambos os pontos foi a ordem Diptera com 50% (416) dos
indivíduos amostrados. Em seguida a ordem Hirudinea com 15% (129), Odonata com
12% (103) e a classe Oligochaeta com 9% (82) indivíduos amostrados. Grande parte
desses organismos se encontram no grupo de invertebrados tolerantes a poluição,
possuindo adaptabilidade em diferentes tipos de ambientes. Foram registrados
presença de organismos classificados como sensíveis a poluição, em ambos os pontos
de coleta, como a família Limnephilidae da ordem Trichoptera e Leptophlebiidae da
ordem Ephemeroptera. Conclusão: Os resultados mostram que os macroinvertebrados
bentônicos evidenciaram o seu papel como bioindicadores da saúde dos ecossistemas
aquáticos. Apesar de possuir indivíduos resistentes e tolerantes a poluição,
apresentou-se organismos sensíveis à poluição, como as ordens Trichoptera e
Ephemeroptera, aferindo o estado de preservação e as características naturais dos
ambientes aquáticos.
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