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Introdução: Os macroinvertebrados bentônicos são ótimos 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, possuindo 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: Acompanhar a rotina do
laboratório de Ecologia, bem como, realizar a triagem dos macroinvertebrados
bentônicos coletados no córrego Timotinho, Timóteo MG. Metodologia: Foi realizada
uma pesquisa bibliográfica sobre Macroinvertebrados bentônicos, em artigos
disponíveis no laboratório de Ecologia, bem como, em livros e periódicos disponíveis
na biblioteca do UnilesteMG. No laboratório de Ecologia as amostras coletadas 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 triados foram acondicionados em potes
plásticos contendo álcool 70% para posterior identificação dos organismos através de
lupa estereoscópica. Resultados: Até o presente momento foram triadas 10 amostras
onde aproximadamente 500 indivíduos foram encontrados e serão posteriormente
identificados. Muito embora os dados registrados até o momento sejam preliminares, é
possível inferir que o córrego Timotinho encontra-se impactado por ações antrópicas.
Conclusão: A identificação dos grupos de macroinvertebrados permitiu fazer uma
inferência parcial sobre a qualidade da água do córrego, uma vez que, os grupos
encontrados são resistentes a poluição, sendo indicativos da entrada de material
alóctone no ecossistema, o que pode prejudicar a saúde ecológica e a integridade da
biota.
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