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Introdução: O Ribeirão Ipanema que percorre o município de Ipatinga-MG, vem
sofrendo com a eutrofização cultural que se torna cada vez mais acentuada,
preocupando e atingindo principalmente a população rural.  O município DE
IPATINGA possui 88% do seu território pertencente à bacia hidrográfica do Ribeirão
Ipanema e outros 12% à sub-bacia do Rio Piracicaba. O monitoramento de qualidade é
uma pratica essencial para determinar medidas administrativas cabíveis para controlar
o problema ambiental. Objetivo: O projeto busca avaliar o grau de eutrofização gerado
por atividades econômicas locais nas águas superficiais do Ribeirão Ipanema e de suas
sub-bacias Ipanemão, Ipaneminha e Tribuna, na zona rural do município de
Ipatinga-MG. Além de averiguar as contribuições individuais de cada afluente
monitorado para a condição ambiental do Ribeirão Metodologia: Consistiu em análises
de campo, a partir de coletas bimestrais no período de março a junho de 2016. A coleta
ocorreu em quatro pontos, sendo os três primeiros referentes as sub-bacias e por último
o Ribeirão Ipanema. P1 é uma cachoeira localizada na comunidade Ipanemão, P2 se
encontra na região da comunidade Ipaneminha, P3 é localizado na comunidade
Tribuna e P4 localiza-se após confluência do córrego Tribuna e o córrego Ipanemão,
dando início a calha principal do Ribeirão Ipanema. Temperatura, pH, oxigênio
dissolvido e condutividade foram mensurados por meio de uma sonda multiparâmetro
(HANNA HI98194). Resultados: A temperatura se manteve em um padrão esperado de
acordo com as sazonalidades, variando de 17 a 23 °C. Foi observado no pH poucas
alterações, variando de 6,12 até 7,89, sendo que o maior valor de foi para o mês de
abril no P4. Para oxigênio dissolvido os resultados caracterizam certa degradação
ambiental, variando de 3,27 mg/l até 10,58 mg/l. Quanto à condutividade, os valores
variaram de 28 µS até 90 µS, tendo os valores mais altos nos pontos 2 e 3. Os baixos
valores de oxigênio dissolvido nos pontos indicam decomposição de matéria orgânica,
com a exceção do P1 por ser uma corredeira. A condutividade nos pontos mais
populosos (P2 e P3) claramente retrata um aporte de nutrientes. Conclusão: Os
resultados indicam que mesmo na zona rural há degradação da qualidade da água na
bacia do Ribeirão Ipanema, principalmente nas sub-bacias do Ipaneminha e do
Tribuna. Mesmo assim, apesar de os resultados indicarem uma degradação pontual
esses valores não são refletidos na calha do Ribeirão Ipanema (P4).
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