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Introdução: As variações sazonais, causadas, principalmente, por flutuações na
precipitação pluviométrica, alteram as características físicas e químicas da água, como
pH, condutividade, oxigênio dissolvido, fluxo e temperatura. A comunidade de
macroinvertebrados bentônicos constitui um grupo de organismos de água doce que
colonizam tanto ambientes lênticos como lóticos. A comunidade bentônica de água
doce é representada por vários filos como Arthropoda (Insecta, Acarina e Crustacea),
Mollusca (Gastropoda e Bivalvia), Annelida (Oligochaeta e Hyrudinea) entre outros.
Os macroinvertebrados bentônicos são bons indicadores da qualidade de água. 
Objetivo: Realizar um levantamento da fauna bentônica da lagoa pertencente à RPPN
Fazenda Macedônia, correlacionando sua diversidade e abundância, bem como
mensurar parâmetros físico-químicos de qualidade de água. Metodologia: Foram
realizadas amostragens nos mêses de maio e junho de 2012, na qual foram coletadas
30 amostras de sedimento em cada mês, com auxílio de uma concha coletora em
parcelas de 5m (cinco amostras em cada parcela) a cada 10m na borda da Lagoa. As
amostras foram acondicionadas em sacos plásticos e fixadas com formol para posterior
análise em laboratório. Nos mesmos pontos de coleta de sedimento foram realizadas
medições de variáveis físico-químicas de qualidade de água, com auxílio de uma sonda
multiparâmetros. As amostras foram lavadas em peneiras granulométricas para triagem
dos macroinvertebrados bentônicos, e posterior identificação. Resultados: Foram
triados organismos dos grupos Chironomideo, Melanoides e Hirudinea. Conclusão: As
comunidades de macroinvertebrados bentônicos são extremamente importantes na
estrutura e funcionamento dos ecossistemas aquáticos, constituindo a base de diversas
cadeias tróficas. Devido a estas características têm sido amplamente utilizadas em
monitoramento e avaliação de qualidade ambiental.
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