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Introdução: A qualidade da água em uma bacia hidrográfica é reflexo das atividades
antrópicas adjacentes incluindo urbanização, agropecuária, despejo de efluentes dentre
outros. O uso e ocupação do solo e a cobertura vegetal ao entorno de cursos d’água
influenciam diretamente em sua qualidade e disponibilidade. Visando determinar um
grau de classificação para corpos hídricos para abastecimento público, foi
desenvolvido o IQA (Índice de Qualidade das Águas), sendo uma importante
ferramenta de gestão por facilitar o diagnóstico e monitoramento. A bacia do Ribeirão
Ipanema encontra-se em área de ocupação rural à urbana, sendo suas águas utilizadas
para diversos usos, incluindo abastecimento. Objetivo: Estimar o índice de qualidade
da água (IQA) em diversos trechos da bacia do Ribeirão Ipanema, curso d’água
principal e afluentes, para se obter um panorama da qualidade da água sob diferentes
formas de uso e ocupação do terreno.  Metodologia: A coleta ocorreu em agosto de
2019 em 14 pontos na bacia do Ribeirão Ipanema, no curso d’água principal (P) e
afluentes (A), nas zonas rural (R), periurbana (PU) e urbana (U): Nascente (PR1),
Ipanema zona rural (PR2), Ipanemão (AR1), Ipaneminha (AR2), Tribuna (AR3), Barra
Alegre (ARU4), Morro Escuro (AR5), Ipanema zona urbana 1 (PU5), Foz (PU6),
Ipanema zona periurbana (PRU3), Forquilha (AU7), Taúbas (AU6), Bom Jardim
(AU8) e Ipanema zona urbana 2 (PU4). O IQA foi calculado de acordo com IGAM
(2019), a partir de nove parâmetros: oxigênio dissolvido, temperatura, turbidez, pH,
nitrato, P-total, coliformes, DBO e resíduos total. Resultados: No mês de agosto de
2019, observou-se que em seis pontos o IQA se manteve em “Boa” condição, três
pontos em “Média” e cinco em “Ruim”. A média geral registrou uma condição
“Média” (61,05). Analisando a área rural, tem-se um IQA médio de 79,13,
apresentando uma “Boa” condição. PR1 apresentou o maior valor de IQA 87,8, porém
sendo nascente, o ideal seria um valor em torno de 90-100. Já PR2, região de
confluência entre os córregos Ipaneminha, Ipanemão e Tribuna, apresentou o menor
valor IQA (76,4) da zona rural, sendo a região ocupada por agricultura e pecuária e
utilizada por banhistas. Na zona periurbana, a presença de currais e moradia nas
encostas às margens do Barra Alegre, levou a um IQA médio de 55,4, exibindo uma
condição “Média”. Já na área urbana, por consequência de uma maior ocupação, se
tem um pior resultado (média 43,82), IQA “Ruim”, sendo o afluente Córrego Taúbas o
de pior condição (IQA 36,1). Na foz do Ribeirão Ipanema, entretanto, a qualidade
melhorou para condição “Média” (IQA 56,7), significando uma autodepuração do
ribeirão Ipanema no decorrer da bacia, sendo a diminuição da chuva uma possível
justificativa, fazendo com que haja arraste de sólidos e nutrientes. Conclusão: A
qualidade da água na bacia do Ribeirão Ipanema apresenta uma deterioração
significativa decorrente da ocupação urbana (IQA “ruim”). A ocupação rural,
entretanto, também apresentou efeitos negativos. O curso d’água principal,
apresentou-se de certa forma resiliente à urbanização, indicando melhora da qualidade
da água na foz. 
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