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Introdução: A ocupação do terreno por urbanização ou agricultura, pode propiciar a
eutrofização de ambientes aquáticos pelo crescimento excessivo de algas e
cianobactérias. O Índice de Estado Trófico (IET) avalia a qualidade dos corpos d’água
em diferentes níveis de eutrofização, tendo como parâmetros P-total, por ser o
principal agente causador do processo, e a clorofila-a, por ser a principal resposta do
corpo hídrico ao agente causador. Dessa forma, o IET indica de forma satisfatória a
causa e o efeito do processo de eutrofização. O Ribeirão Ipanema se encontra em área
urbana degradada e suas águas podem estar em processo de eutrofização. Objetivo: O
trabalho tem como objetivo avaliar o nível de eutrofização das águas da bacia do
Ribeirão Ipanema na zona urbana, tanto de afluentes como do curso principal, para se
averiguar as contribuições individuais de cada afluente monitorado para a condição
ambiental do Ribeirão Ipanema.  Metodologia: No mês de julho (05 e 26)
realizaram-se duas coletas em cinco pontos de amostragem na bacia do Ribeirão
Ipanema na área urbana. Dois no Ribeirão Ipanema, um ponto mais à montante e outro
à jusante dos afluentes avaliados, e três na foz dos afluentes: Córrego Furquilha,
Córrego Taúbas e Córrego Bom Jardim. Da água superficial coletada avaliou-se a
concentração de P-total e clorofila-a por métodos espectrofotométricos de acordo com
APHA (2005). O IET foi estimado de acordo com o proposto por Lamperelli (2005) e
classificado dentro dos graus de trofia: ultraoligotrófico, oligotrófico, mesotrófico,
eutrófico, supereutrófico e hipereutrófico. Resultados: Os valores de IET variaram de
42 a 67, com estado trófico variando de ultraoligotrófico a supereutrófico. No geral, a
maior contribuição para o IET veio das elevadas concentrações de P-total (0,06 a 1,23
mg/L), sendo que o a maior concentração clorofila foi de 4,66 µg/L no ponto do
Córrego Furquilha.  Os menores valores de P-total e clorofila (0,09 µg/L) foram
registrados no ponto do Ribeirão Ipanema à montante dos afluentes durante a 2ª
quinzena de julho.  Vale ressaltar que a clorofila-a nos pontos do Ribeirão Ipanema foi
cerca de 10 vezes menor que nos afluentes.  Os afluentes apresentaram tendência a
supereutrófica (IET 60 a 67), com o maior valor de IET registrado para o Córrego
Taúbas na 1ª quinzena de julho. Os pontos do Ribeirão Ipanema apresentaram uma
tendência a oligotrofia (IET <50), indicando condição menos degradada que dos
afluentes, porém exibindo um aumento de trofia após receber os afluentes. Além da
diluição da carga de nutriente recebida pelo Ribeirão Ipanema devido ao seu maior
volume de água, o seu menor grau de trofia pode também ser decorrente da maior
profundidade, que leva a menor disponibilidade de luz e substrato para o crescimento
dos organismos fotossintetizantes. Conclusão: A eutrofização dos corpos hídricos da
bacia do Ribeirão Ipanema é decorrente das cargas poluentes das comunidades urbanas
em seu entorno, principalmente em seus afluentes, entretanto, o maior volume de água
do curso principal parece ainda ser suficiente para a diluição desses poluentes, o que
ainda permite condições oligotróficas.
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