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Introdução: O crescimento urbano, o aumento de despejos de efluentes domésticos e
industriais, sem tratamento prévio, o uso de fertilizantes químicos na agricultura e a
lixiviação dos solos ocasionados pelas águas das chuvas, influenciam na saúde
ambiental do ecossistema, podendo acarretar no processo de eutrofização que consiste
no enriquecimento de nutrientes em ambientes aquáticos, principalmente de Fósforo e
Nitrogênio. Visto que o Ribeirão Ipanema vem recebendo contribuições de poluentes
das comunidades urbanas e rurais de seu entorno e por ser um dos principais cursos
d’água do município de Ipatinga, fez se necessário o monitoramento da qualidade de
suas águas. Objetivo: O projeto tem como objetivo avaliar a qualidade e o potencial de
eutrofização das águas da bacia do Ribeirão Ipanema em Ipatinga/MG, em respostas às
atividades antrópicas da zona urbana por meio de análises das águas do curso principal
e seus afluentes. Metodologia: Realizaram-se duas coletas em julho de 2018 no
período de seca em cinco pontos de amostragem, 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. Foram analisados
temperatura, pH, oxigênio dissolvido, condutividade e sólidos dissolvidos in loco por
meio de uma sonda multiparâmetro do modelo HANNA HI98194. Em laboratório, a
água coleta foi avaliada quanto turbidez, cor verdadeira, clorofila-a, nitrito, amônia e
fósforo total por espectrofotometria. Resultados: A temperatura apresentou valores em
torno de 22°C em todos os pontos e dias de coleta. Apenas turbidez, cor verdadeira e
OD apresentaram maior oscilação entre os dias de coleta para Taúbas e Bom Jardim.
No Taúbas, houve uma diminuição de 32% de turbidez, com máximo de 13 UNT e um
aumento de 55% de OD (máximo 6,56 mg/L). No Bom Jardim a cor verdadeira variou
12,15 mgPt/mL (42%) e o OD aumentou 48% (máximo 5,2 mg/L). Parâmetros como
N-amoniacal e fósforo, ultrapassaram o limite legal em todos os pontos com valores
mais de 9x superiores no Taúbas (4,63 mg N-amoniacal/L e 1,23mg P-total/L), sendo
que os pontos do Ipanema estiveram próximos ao limite legal. Além de maiores
concentrações de N-amoniacal, os pontos dos afluentes exibiram pH mais básico em
média 8,57, aumentando a toxicidade potencial do N-amoniacal. As maiores
concentrações nos pontos dos afluentes, também foi observada para clorofila-a, que
exibiu concentrações cerca de 7 vezes superiores aos pontos do Ipanema, chegando a
4,66 mg/L em PC2. O padrão inverso, embora menos evidente, foi observado para OD,
com concentrações mais elevadas nos pontos do Ipanema. Cabe ressaltar, que para OD
as concentrações sempre foram acima do limite legal (>5mg/L). Conclusão: Apesar de
alguns parâmetros estarem dentro dos limites legais, os afluentes apresentaram maior
frequência de inconformidades e degradação, especialmente para amônia e fósforo.
Contudo, o Ribeirão Ipanema parece ainda ter capacidade de diluição, uma vez que
suas condições são melhores tanto à montante quanto à jusante dos afluentes
monitorados.
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