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Introdução: As cianobactérias são microorganismos que podem crescer em excesso
(floração) em ambientes aquáticos ricos em nutrientes, como fósforo e nitrogênio. Este
fenômeno chama-se eutrofização e é resultante da poluição das águas por fertilizantes
e esgoto doméstico, que são fontes de nutrientes.  O fósforo é geralmente o nutriente
limitante do crescimento destes organismos, devido ao ciclo sedimentar. Ele pode estar
presente nas formas particuladas e dissolvidas, orgânicas ou inorgânicas. A forma
assimilável de fósforo por seres fotossintetizantes é a inorgânica
dissolvida-ortofosfato. Compreender as formas de fósforo e suas alterações no meio
pode favorecer a compreensão da floração de cianobactérias. Objetivo: O objetivo
deste trabalho é identificar na Lagoa dos Pedalinhos a fonte causadora da floração das
cianobactérias com base na disponibilidade de fósforo. Assim objetiva-se compreender
a dinâmica do fósforo no ambiente para que se possa frear o desenvolvimento desses
microorganismos e permitir o retorno de atividades recreativas no local. Metodologia:
A coleta foi realizada na Lagoa dos Pedalinhos (USIPA/Ipatinga-MG) nos meses de
Abril e Maio de 2013. 

As amostras foram coletadas na superfície e mantidas sob refrigeração até serem
processadas no Laboratório de Pesquisa Ambiental do Unileste. 

No laboratório, parte da amostra foi filtrada em filtro de fibra de vidro (GF5) para se
obter a fração dissolvida.Do filtrado foi avaliado o ortofosfato e o P-dissolvido  total
(ortofosfato+P-orgânico dissolvido) e o do filtro a clorofila-a. Da amostra bruta foi
analisado o P-total. Todas as análises foram feitas com base em espectrofotometria
seguindo os métodos de APHA(2005). Resultados: Com base nas amostras analisadas,
a concentração de P-total na Lagoa dos Pedalinhos de Abril a Maio foi de 0,042 mg/l a
0,034 mg/l, o que significou uma queda de apenas 0,008 mg/l no período. 

Em compensação, o nível de P-orgânico dissolvido durante esses 2 meses subiu quase
0,020 mg/l, visto que em Abril o nível foi abaixo do limite de detecção, já em Maio
este foi de 0,018 mg/l. 

Apesar da variação P-total e de P-orgânico dissolvido, o teor de ortofosfato em não
sofreu grandes alterações. Em Abril, estava a 0,010 mg/l e em Maio a 0,009 mg/l. 

Quanto a concentração de clorofila-a, esta foi maior no mês de Abril comparado a
Maio, com valores de 0,005 µg/l e 0,001 µg/l, respectivamente. 
 Conclusão: Pôde-se perceber que na Lagoa dos Pedalinhos, no período estudado, a
disponibilidade total de fósforo não sofreu grande variação, diferentemente da forma
orgânica dissolvida. Isto indica que a fração particulada, a qual inclui as próprias algas
e cianobactérias, sofreu uma redução no período analisado, fato confirmado pelos
dados de clorofila-a.
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