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Introdução: Os recursos hídricos são sistemas eficazes em oferecer benefícios, dentre
estes um
dos mais importantes é o abastecimento de água que se apresenta como elemento
essencial
na sobrevivência dos seres vivos, configurando-se um elemento essencial nos
processos
biogeoquímicos que regem parte do ecossistema. Porém, a alta pressão antrópica sobre
os
corpos hídricos, principalmente o aporte maior de poluentes orgânicos (FONSECA et
al.,2014) como efluentes de esgoto doméstico, vem ocasionando mudanças na
composição
e estrutura dos corpos hídricos. Sendo assim, há uma grande necessidade de utilização
de
ferramentas para o monitoramento da qualidade da água e seu o estado de conservação.
Objetivo: Objetivo do estudo foi avaliar a integridade biótica de dois afluentes
pertencentes ao Alto Jequitinhonha, MG: Capivari e Santo Antônio. Metodologia: As
coletas foram realizadas entre dezembro de 2015 a junho de 2017, bimensalmente.
Para a coleta de macroinvertebrados bentônicos foi utilizado um amostrador tipo
“Surber”.O material foi lavado em peneira de 250 µm, triado com o auxílio de lupas
estereoscópicas. Após a triagem os macroinvertebrados bentônicos foram identificados
até família segundo chaves taxonômicas. “In situ” foram medidas as variáveis
físico-químicas da água utilizando uma sonda multiparâmetros HANNA 9858i e
aplicação do índice de integridade ambiental (IIA) fundamentado no protocolo de
integridade de NESSIMIAN et al.(2008). Resultados: O ponto Capivari, por sua vez
apresentou abundância de organismos tolerantes abundância de ambos os grupos,
Chironomidae e Oligochaeta, e valores mais elevados de condutividade elétrica,
turbidez e presença de sólidos totais dissolvidos, indicando um elevado impacto em
função de atividades antrópicas,como a liberação efluentes domésticos na região do
curso d água.A pontuação final do Protocolo de Integridade Ambiental (IIA)
classificou os afluentes definindo sua conservação partir do Índice de Integridade de
Ambiental (IIA)
(SILVEIRA, 2013 modificado de NESSIMIAM et al., 2008), o IIA variou de 0,58 a
0,72 e
deste modo, o afluente CPV foi classificado como “degradado” e o STA como
“conservado” apresentando assim disparidade entre os afluentes. Conclusão: O
presente estudo fornece informações sobre indício de aporte de efluentes domésticos
no afluente Capivari sendo necessárias estratégias de manejo, recuperação e educação
ambiental em relação à população ribeirinha ali presente.
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