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RESUMO

Os ecossistemas aquáticos estão sujeitos a vários tipos de perturbações antrópicas que alteram a estrutura e o funcionamento destes ambientes. 
Para avaliar tais mudanças pode-se utilizar o biomonitoramento, que é uma ferramenta importante para determinar a qualidade da água através 
do uso sistemático de respostas biológicas inferidas pela presença e abundância de organismos bioindicadores. Organismos bentônicos têm sido 
amplamente utilizados como indicadores de qualidade ambiental, pois são sensíveis a vários tipos de degradação, e respondem diferentemente a 
um amplo espectro de nível e tipos de poluição. O objetivo deste projeto é realizar o levantamento de macroinvertebrados no Rio Paraíba do Sul 
(Barra Mansa, RJ, Brasil), no sentido de se averiguar os impactos ambientais causados pela ação antrópica ao meio ambiente, causando seu 
desequilíbrio. As coletas estão sendo realizadas em um ponto georreferenciado (22o32’27.3’’S – 44o10’16.4” W)   com a utilização de puçá, 
coletor do tipo Surber, peneira com cabo e armadilhas do tipo covo.  O material coletado está sendo preparado para a identificação através de 
literatura específica e posterior averiguação do índice Biological Monitoring Working Party System (BMWP) onde se determinará a tolerância das 
espécies capturadas quanto à poluição orgânica. Em relação ao procedimento de preparo e conservação das amostras, o seguinte protocolo está 
sendo utilizado: lavagem, flutuação (ou pré-triagem), triagem e identificação dos organismos. Para a identificação do material zoológico coletado, 
são utilizadas chaves taxonômicas e ou literatura especializada   Foram coletados representantes dos Filo Arthropoda (Insecta – Ephemeroptera e 
Odonota),  Mollusca (Gastropoda e Bivalvia). Tuberllaria (Planaridae); Hirudinae. A combinação dos resultados com a utilização da comunidade de 
macroinvertebrados bentônicos e a aplicação do índice BMWP poderão evidenciar os impactos no Rio Paraíba do Sul, no município de Barra 
Mansa, Rio de Janeiro, Brasill
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