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Introdução: Os macroinvertebrados bentônicos são ótimo bioindicadores de qualidade
de água, uma vez que respondem bem às mudanças das condições ambientais e são
geralmente mais permanentes no ambiente, já que são organismos sedentários. Além
disso, por viverem de semanas a alguns meses no sedimento, tendem a acumular
toxinas, proporcionando uma rapidez e eficiência na obtenção de resultados. A
utilização dos bioindicadores é extremamente útil, especialmente para a avaliação de
impactos ambientais, uma vez que, permitem identificar as consequências para a
qualidade da água e saúde do ecossistema aquático. Objetivo: Os objetivos deste
trabalho foram: realizar um levantamento bibliográfico acerca do biomonitoramento de
qualidade de água; reconhecer e acompanhar a rotina do laboratório de Ecologia; bem
como, realizar a triagem dos macroinvertebrados bentônicos de uma lagoa natural do
município de Ipaba MG. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca
do tema: bioindicadores de qualidade de água, em artigos disponíveis no laboratório de
Ecologia, bem como, em livros e periódicos disponíveis na biblioteca do UnilesteMG.
No laboratório de Ecologia amostras de sedimento foram lavadas em peneiras
granulométricas para triagem dos indivíduos. O material lavado foi analisado em
bandejas plásticas brancas com luz fluorescente para facilitar visualização dos
organismos. Os indivíduos coletados foram acondicionados em potes plásticos
contendo álcool 70% para posterior identificação dos organismos através de lupa
estereoscópica. Resultados: Nas amostras triadas até o presente momento foram
encontrados indivíduos dos grupos: Chironomidea, Melanoides e Hirudinea. A
presença de organismos tolerantes e resistentes a poluição são forte indicativos de
entrada de matéria orgânica no ecossitema.  Todos os grupos de indivíduos
encontrados até o presente momentos são organismos resistentes a poluição e assim,
indicam que o ecossistema em questão se encontra com um grau de impacto que deve
ser continuamente  monitorado a fim de identificar a fonte de poluição. Importantes
decisões de conservação são baseadas, em resultados desses biomonitoramentos. Os
insetos aquáticos e outros invertebrados bentônicos são os organismos mais utilizados
em programas de biomonitoramento de ecossistemas lacustres e na avaliação de
impactos antrópicos. Conclusão: A identificação dos grupos de macroinvertebrados
permitiu fazer uma inferência parcial sobre a qualidade da água da lagoa, uma vez que,
os grupos encontrados são resistentes a poluição e, dessa maneira, são indicativos da
entrada de material alóctone no ecossistema que pode prejudicar a saúde ecológica e a
integridade biótica.
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