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Resumo – A bacia do rio Ipanema encontra-se inserida na unidade de gerenciamento de recursos 

hídricos 10 (UGRHI’s 10 – Sorocaba/Médio Tietê), especificamente na bacia do rio Sorocaba. O rio 

Sorocaba é o afluente mais importante da marquem esquerda do Médio Tietê, drenando uma área de 

5269 Km
2
, sendo o rio Ipanema um de seus vários afluentes da marquem esquerda. O presente 

trabalho foi realizado através de campanhas de amostragens mensais de três pontos ao longo do rio 

Ipanema pelo período do ano de 2009, de forma a perceber possíveis variações espaciais e sazonais 

da qualidade da água do meio aquático através da análise de doze parâmetros considerados 

significativos para a qualidade do rio, sendo que nove deles foram utilizados para o cálculo do 

Índice de Qualidade da Água (IQA) e um para o cálculo do Índice de Estado Trófico (IET). As 

águas do rio Ipanema apresentaram boa qualidade com relação ao IQA e alguns valores de 

parâmetros acima do estipulado pela CONAMA 357/05, mostrando-se um ambiente eutrofizado. 
 

Palavras-Chave – Índice de Qualidade da Água, Análise Ambiental. 
 

 

ENVIRONMENTAL ANALYSIS OF WATER QUALITY IN IPANEMA RIVER  
 

Abstract – The Ipanema river basin is inserted in the water resources management unit 10 

(UGRHI's 10 - Sorocaba / Medium Tietê), specifically in the Sorocaba river basin. The Sorocaba 

river is the most important affluent on the mark left of Medium Tietê, draining an area of 5269 

Km2, where the Ipanema river is one of its various affluents of the left mark. This study was 

conducted across monthly campaigns in three sampling points along the Ipanema river by period of 

2009, in order to understand possible spatial and seasonal variations in the quality of water through 

analysis of twelve parameters considered significant to measure the quality of the river, being 9 of 

them used to calculate de Water Quality Index (IQA) and one of them used to calculate the Trophic 

State Index (IET). The Ipanema River’s water showed good quality of IQA and some parameters 

above those stipulated by the CONAMA 357/05 Resolution, showing a eutrophic environment.  

 

Keywords – Water Quality Index; Environmental Analysis. 

 

INTRODUÇÃO 

O estudo da influência de atividades humanas sobre a qualidade da água demanda a 

consideração que corpos hídricos têm capacidade de refletir alterações de seu estado em função de 

atividades antrópicas. A água é um fator na produção do espaço geográfico que condiciona a 

localização e dinâmica de atividades humanas. Estas podem implicar na sua degradação qualitativa 

e na redução da disponibilidade hídrica, resultando no comprometimento do seu uso para 

finalidades diversas. A degradação da água pode ser proveniente do seu próprio uso como também 

dos diversos usos do solo numa região, notadamente os usos agrícolas, industrial e urbano. Assim 

sendo, influências antrópicas sobre a qualidade da água estão fortemente associadas ao crescimento 
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da urbanização e das atividades agropecuárias e industriais. No mundo atual, a expansão destas 

atividades acarreta alterações negativas significativas sobre a qualidade das águas Haddad (2007). 

O conhecimento do estado das águas permite auxiliar na definição de usos pretendidos, bem 

como avaliar sua qualidade e indicar quais atividades humanas causam ou podem causar sua 

degradação. A pesquisa sobre qualidade das águas, normalmente, exige ainda a definição de sua 

dimensão espacial. Uma delas pode ser dada pela delimitação de uma bacia hidrográfica, 

preconizada como unidade territorial de gestão dos recursos hídricos pela atual Lei das Águas do 

Brasil, nº 9.433/97 BRASIL (1997).  

O objetivo deste trabalho foi realizar o diagnóstico ambiental do rio Ipanema, através do 

monitoramento qualitativo das águas superficiais pelo índice de Qualidade da água IQA e Índice do 

Estado Trófico (IET). 

Qualidade da Água 

No Brasil, existe uma definição legal para o termo, segundo a Lei n° 6.938 de 31 de agosto 

de 1981 BRASIL (1981). Nela, a poluição da água abrange aspectos além da contaminação, e 

contempla a degradação da qualidade ambiental por alteração das qualidades físicas, químicas e 

biológicas da água. Estas podem, além de prejudicar a saúde humana e o bem-estar da população, 

criar condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetar a biota desfavoravelmente ou as 

condições estéticas e sanitárias BRASIL (1981). 

De um modo geral, a poluição das águas pode ocorrer principalmente por esgotos sanitários, 

águas residuárias, industriais, lixiviação e percolação de fertilizantes e pesticidas, precipitação de 

efluentes atmosféricos e inadequada disposição dos resíduos sólidos Studart e Campos (2001). A 

Resolução CONAMA 357 (2005) objetiva a classificação de corpos de água no Brasil, 

estabelecendo disposições sobre o enquadramento e as condições e padrões de lançamento de 

efluentes. 

Índice de Qualidade da Água (IQA) e índice do Estado Trófico (IET) 

Na avaliação da qualidade da água, são aferidos alguns parâmetros que representam suas 

características físico-químicas e biológicas. Estes parâmetros foram estabelecidos pela National 

Sanitation Foudantion (NSF), dos Estados Unidos, e são classificados como os indicadores da 

qualidade da água, que determinam a presença de poluentes no meio hídrico, estabelecendo padrões 

de concentração para cada indicador.  

Para esta análise, nove parâmetros foram considerados mais representativos: Oxigênio 

dissolvido; Coliformes fecais; pH; Demanda bioquímica de oxigênio; Nitrato; Fosfato Total; 

Variação da temperatura da água; Turbidez; e Sólidos totais. Dos parâmetros avaliados, apenas um 

não se adequa a realidade brasileira, a variação de temperatura, onde estão implícitas as variações 

observadas em um rio ao passar por diferentes condições climáticas CETESB (2014).  

O IQA avalia a qualidade da água para o abastecimento público após o tratamento 

convencional. Portanto, seus resultados devem ser interpretados levando em consideração este uso 

da água. Um valor de IQA baixo indica a má qualidade da água para o abastecimento, porém a 

mesma água pode ser utilizada sem problemas em outros usos menos exigentes como a navegação 

ou a geração de energia. O IQA é particularmente sensível à contaminação por esgotos domésticos, 
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o que justifica sua utilização visto que esta ainda é a principal pressão sobre a qualidade das águas 

brasileiras CETESB (2003). 

Determinar o estado trófico é uma ação fundamental para obtenção de informações sobre um 

curso de água, pois o seu conhecimento permite descrever as relações bióticas e abióticas desse 

ecossistema. A avaliação do estado trófico da qualidade da água é muito importante para o manejo 

sustentável dos recursos hídricos Farage (2009). O IET busca avaliar a qualidade da água com 

relação ao enriquecimento por nutrientes, classificando os corpos d’água em diferentes graus de 

trofia Lamparelli et al. (2004).   

METODOLOGIA 

Área de Estudo 

 O estudo proposto será desenvolvido na bacia do rio Ipanema (Figura 1), com área 

aproximada de 100 km
2
, a qual está inserida na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(UGRHI-10 – Sorocaba/Médio Tietê), esta bacia é o principal afluente da margem esquerda do rio 

Sorocaba. Apresenta suas nascentes na divisa dos municípios de Salto de Pirapora, Votorantim, e a 

foz no município de Sorocaba.  

 

Figura 1. Bacia do rio Ipanema dentro da UGRHI-10. 

 

Amostragens 

O estudo foi realizado com amostras de água coletadas mensalmente em três diferentes pontos 

ao longo do rio Ipanema durante todo o ano de 2009. Antes do procedimento de campo os frascos 

foram submetidos a desinfecção por autoclavagem por um período de trinta minutos a 120°C de 

temperatura. Para as análises de Sólidos Totais, Nitrogênio Total, Fósforo Total e Turbidez foram 

coletados um total aproximado de dois litros de água do corpo hídrico, com o uso das Garrafas PET. 

As garrafas foram devidamente ambientadas ao corpo d’água. Para a conservação das propriedades, 

a amostra fora submetida a resfriamento. 
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A Tabela 1 mostra as coordenadas geográficas dos pontos na bacia, e a figura 2, mostra os 

pontos escolhidos para o monitoramento da qualidade da água. 

Tabela 1. Pontos de coleta no rio Ipanema. 

Pontos 
Coordenadas UTM 

Norte Leste 

P1 – Alto Ipanema 7391942 245544 

P2 – Médio Ipanema 7394268 242756 

P3 – Baixo Ipanema 7396586 240033 

 

 

Figura 2. Pontos de coleta na bacia do rio Ipanema. 

 

Determinação de parâmetros  

As águas superficiais foram caracterizadas “in situ”, analisando-se as seguintes variáveis: 

temperatura da água (°C) e temperatura do ar (°C), pH, condutividade (µS/cm), oxigênio dissolvido 

(mg/L). Os parâmetros aferidos ex-situ foram: DBO5,20; Nitrogênio Total; Fósforo Total; 

Coliformes Totais; Coliformes Termotolerantes; Turbidez; e Sólidos Totais. 
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Cálculo do IQA 

Atribuídos os parâmetros a serem aferidos, o IQA é calculado através do somatório dos 

mesmos, ponderados pelos respectivos pesos, segundo a equação 1 e Tabela 2, abaixo: 

 IAQ = ∏ 𝑞𝑖𝑤𝑖𝑛
𝑖=1                                      (1)                                                                                 

   

Onde: IQA - Índice de qualidade da água (0 a 100); qi - Qualidade do parâmetro; wi - peso 

atribuído ao parâmetro de acordo com sua importância. 

Tabela 2. Índice de qualidade da água para o rio Ipanema. 

Categoria Ponderação 

Ótima 79 < IQA ≤ 100 

Boa 51 < IQA ≤ 79 

Regular 36 < IQA ≤ 51 

Ruim 19 < IQA ≤ 36 

Péssima IQA ≤ 19 

 

Cálculo do IET 

No cálculo do IET é utilizado o de Carlson (1977), modificado por Toledo et al. (1983) para 

reservatórios tropicais e adaptado por Lamparelli (2004) para aplicação específica em ambientes 

lênticos e lóticos.  

A equação (2) abaixo é utilizada para o cálculo do IET em ambientes lóticos através das 

concentrações de fósforo total: 

IET=10* [6 -
0,42-0,36* ln(P)

ln 2
] -20           (2) 

Onde: P = Fósforo Total. 

 

O IET é determinado e a partir de seu valor as águas podem ser classificadas de acordo com 

o apresentado na Tabela 3. 

Tabela 3. Classificação do estado trófico para rios. 

Categoria IET Ponderação 

Ultraoligotrófico IET ≤ 47 0,5 

Oligotrófico 47 < IET ≤ 52 1,0 

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 2,0 

Eutrófico 59 < IET ≤ 59 3,0 

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 4,0 

Hipereutrófico IET > 67 5,0 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Índice de Qualidade da Água e Índice de Estado Trófico 

 Os resultados mensais do IQA e IET para o estudo do rio Ipanema estão apresentados na 

Figura 3 e 4, respectivamente. 

 

Figura 3. Valores mensais do IQA na bacia do rio Ipanema. 

Analisando-se, a Figura 3 pode-se observar a diminuição dos valores de IQA de montante 

para jusante (P1 a P3), apresentando os menores valores no ponto 3 devido provavelmente a 

influência do efluente da ETE localizada à montante deste ponto. Nota-se ainda, que os pontos 

apresentaram praticamente em sua totalidade boas qualidades (86,11 % dos dados), variando entre o 

valor mínimo de IQA de 39 em novembro no ponto 3 e 79 em agosto no ponto 1. 

 

 

Figura 4. Valores mensais do IET na bacia do rio Ipanema. 
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 Em geral, no início da primavera, com o aumento da temperatura da água, maior 

disponibilidade de nutrientes e condições propícias de penetração de luz na água, é comum 

observar-se um incremento do processo, após o período de inverno, em que se mostra menos 

intenso. Esta tendência de eutrofização é bem observada na Figura 4, apresentando também um 

incremento na eutrofização do rio de montante para jusante, provavelmente relacionado ao aumento 

da influência antrópica na área e da adição de nutrientes devido ao efluente da ETE Ipaneminha 

localizada a montante do ponto 3. 

Os valores de IET variaram de 45,9 em agosto e dezembro no ponto 1, chegando ao máximo 

de 72,13 em abril no ponto 3. Os resultados obtidos apresentaram todos os níveis de trofia, porém, 

indicam para um ambiente entre eutrófico (41,66% dos dados) e supereutrófico (22,22%). 

CONCLUSÕES 

 Verificou-se que o rio Ipanema apresenta de forma geral uma qualidade de água boa pelo 

IQA analisado, sendo que apenas nos meses de janeiro, abril e novembro, o IQA foi considerado 

regular. Os valores mensais do IQA apresentaram um decréscimo no sentido montante a jusante, 

devido provavelmente a que a parte baixa da bacia possui uma concentração maior de área 

urbanizada e populacional, refletindo a falta de tratamento de esgoto doméstico. 

Os valores de Índice de Estado Trófico (IET), para os pontos avaliados, foram indicativos de 

estado de eutrofização, demonstrando um meio aquático impactado e com boa disponibilidade de 

nutrientes. É importante ressaltar que esta avaliação levou apenas em consideração as concentrações 

de fósforo total, sendo que para considerar um diagnóstico completo do IET é necessário levar em 

consideração outros parâmetros como clorofila e transparência. 
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