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Introdução: Os macroinvertebrados bentônicos compõem um grupo de grande
importância ecológica em ambientes aquáticos sendo um dos elos principais das
estruturas tróficas. Diversos estudos têm sido realizados sobre a comunidade
zoobentônica, esta pode ser usada em avaliações de monitoramento ambiental. A fauna
bentônica de corpos aquáticos continentais é composta por uma variedade de grupos
taxonômicos, sendo a sua distribuição e abundância influenciadas pelas características
do ambiente.Assim, os macroinvertebrados bentônicos têm sido utilizados como
bioindicadores da qualidade da água, pois podem responder à diferentes níveis de
poluição, através da presença ou ausências de grupos sensíveis, tolerantes e resistentes
à impactos ambientais.  Objetivo: Este trabalho tem por objetivo participar da rotina do
laboratório de Ecologia e do projeto de pesquisa em andamento que consiste em
realizar a triagem e quantificação da fauna de macroinvertebrados bentônicos de
amostras de sedimento coletadas em cursos d’água no médio rio Doce, MG.
Metodologia: Para realização do estudo, a rotina do laboratório de Ecologia do
Unileste foi acompanhada durante o período de  seis meses, com carga horária de 4
horas semanais. Amostras de sedimento foram lavadas com auxílio de peneiras
granulométricas em água corrente, triadas em bandejas plásticas e luminária. Os
organismos triados foram separados pelas suas respectivas famílias e acondicionados
em frascos plásticos com álcool 70% e incorporados aos arquivos do laboratório de
Ecologia.   Resultados: Nas amostras coletadas até o momento encontrou-se diversos
bentos de ordem Díptera, principalmente indivíduos da família Chironomidae; alguns
casulos de Trichoptera e larvas de libélulas (da ordem Odonata). Os bentos são ótimos
indicadores de qualidade de rios e estuda-los é um método que tem se mostrado
eficiente, porém o uso associado aos métodos tradicionais de avaliação ambiental
auxiliam na melhoria da qualidade dos dados. Conclusão: O acompanhamento da
rotina do laboratório de Ecologia permitiu experiência em pesquisas científicas e um
maior contato com o meio acadêmico. Os estudos permitiram uma constatação sobre
características do  médio rio Doce, através da avaliação de presença/ausência de
organismos sensíveis, tolerantes e resistentes à poluição.
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