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Introdução: Macroinvertebrados bentônicos são organismos que vivem em substratos
de ambientes aquáticos, (rios, lagos, oceanos, etc.) durante parte de seus ciclos de vida.
Esses substratos podem ser sedimentos, pedaços de madeira, folhas, rochas. O
macroinvertebrados bentônico são animais que ficam retidos em redes com malha de
200 a 500 mm. Possuem graus de tolerância à poluição, tornando-se bioindicadores da
qualidade de água, detectando poluição e/ou alteração no meio ambiente aquático. O
estudo de bentos além de nos fornecer informações sobra a qualidade da água fornece
informações sobre as espécies existentes nos corpos d\\\'água sob influência antrópica.
Objetivo: O estudo tem como objetivo realizar um levantamento e a quantificação da
fauna de macroinvertebrados bentônicos dos cursos d’água lóticos de pequena ordem
em bacias experimentais em Córrego Grande em Açucena, córrego Milagres em Belo
Oriente e córrego Vai-e-Volta em Cel. Fabriciano. Metodologia: Foram coletadas oito
amostras de sedimentos no período maio a setembro de 2013, sendo duas coletas em
cada ponto: dois pontos no Córrego Grande em Açucena, um ponto no córrego
Milagres em Belo Oriente e um ponto no córrego Vai-e-Volta em Cel. Fabriciano. A
coleta de sedimento foi realizada com rede em D. As amostras foram acondicionadas
em sacos plásticos e fixadas com formol. No laboratório, as amostras foram lavadas
em peneira granulométrica de 250 µm, triadas com auxílio de microscópio
estereoscópico. Os macroinvertebrados bentônicos foram identificados com literatura
especializada. Resultados: Foram triados e identificados um total de 672 indivíduos,
sendo 476 indivíduos da ordem Diptera, 31 da ordem Odonata, 16 da ordem
Coleoptera, 101 da ordem Trichoptera e 48 da ordem Anelida. No córrego Milagres
foram encontrados Diptera e Annelida, apesar de serem considerados organismos
resistentes à poluição, esses animais são encontrados em diversos tipos de corpos
d’água do Brasil. A família Chironnomidae representante da ordem Diptera foi a que
mais se destacou com maior número de indivíduos somando um total de 428
espécimes. Os Chironnomidae são individuos que suportam ambientes poluídos e
ambientes limpos.   Conclusão: A maioria dos indivíduos encontrados pertence ao
grupo Diptera. Os pontos amostrados não demonstram grau de degradação, pois foi
possível encontrar nesses locais indivíduos que não suportam nenhum tipo de poluição,
Trichoptera.  Estudos como este buscam a integração do manejo com a conservação de
ambientes aquáticos.
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