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Introdução: Os estudos dos ecossistemas aquáticos continentais brasileiros
apresentaram um grande avanço nas últimas duas décadas, que pode ser atribuído a
fatores, como a profusão e variedade destes, à necessidade de manejo de ambientes já
alterados pela ação antrópica, ao grande interesse pela biodiversidade e à formação de
especialistas. O desaparecimento de um lago está ligado a vários fenômenos, dentre os
quais os mais importantes são o seu próprio metabolismo como exemplo, o acúmulo de
matéria orgânica no sedimento, e deposição de sedimentos transportados por afluentes.
Este processo leva a eutrofização, que consiste no aumento de nutrientes e,
consequentemente de produção. Objetivo: Esta pesquisa visou realizar uma
caracterização física e química da água da Lagoa Dourada verificando se há diferença
entre duas regiões distintas deste corpo d’água, a Zona Pelágica e a Zona Litorânea,
com determinação de seu Índice de Estado Trófico – IET.  Metodologia: A Lagoa
Dourada está localizada no Município de Paraopeba-MG. A amostragem ocorreu nos
períodos de maio/2009, março/2010, agosto/2010 e março/2011, compreendendo as
estações de seca e chuva, sendo um ponto na Zona Litorânea e outro na Zona Pelágica.
As variáveis ambientais temperatura (ºC), Oxigênio dissolvido (mg.l-1), condutividade
elétrica (µS.cm-1) e pH foram medidas com uma sonda multiparâmetros in situ. Foram
analisadas as concentrações de nitrogênio, fósforo, clorofila a, DBO, PO43-, NO3-,
NO2-, NH4 e alcalinidade na coluna d\\\'água, além dos nutrientes, também foi
mensurada a cor aparente e cor verdadeira. O IET foi determinado segundo o índice
proposto por Lamparelli(2004). Resultados: De acordo com os parâmetros avaliados, a
lagoa não apresentou estratificação térmica nos dois pontos. 
A Zona Litorânea tem por característica uma elevada abundância de macrófitas e
detritos associados, além da baixa profundidade em relação a Zona Pelágica. Por esta
razão, foram encontrados na Zona Litorânea, comparada a Zona Pelágica, acentuado
decréscimo de OD ao longo d’coluna e maiores concentrações de DBO (máximo de
47,9 mg.l-1 em agosto/2010), fato observado em regiões com alta taxa de
decomposição. 
	As concentrações de P-total foram similares entre os pontos de coleta, sendo que estas
foram acima do limite para classe 2 da Resolução CONAMA 357/2005 (0,03 mg.l-1)
nos períodos de seca (maio/2009 e agosto/2011). Nos períodos de chuva (março de
2010 e 2011), P-total foi abaixo do limite de detecção – 0,01 mg.l-1.
A Clorofila-a apresentou-se em concentrações abaixo de 3 µg.l-1 na maioria das
amostras, exceto em agosto/2010 na profundidade de Secchi (13,4 µg.l-1), estando
dentro do limite do CONAMA.
O IET indicou que a lagoa apresentou-se em baixo estado de trofia (ultra-oligotrófico a
oligotrófica), exceto em agosto/2010 onde o IET indicou mesotrofia e eutrofia nas
zonas Litorânea e Pelágica respectivamente.
 Conclusão: Nos períodos de escassez de chuvas, as concentrações de Fósforo e de
outros parâmetros foram maiores que nos períodos de maior volume de chuva, sendo
talvez o fator de maior influência na definição do IET deste corpo d’água e a sua
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variação ao longo do período de amostragem. 

Palavras-chave: Fósforo. Índice de estado trófico. Nutrientes. 

Agências de fomento: V&M Florestal

3º Congresso de Ciências da Saúde, 12ª Semana de Iniciação Científica e 3ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

Coronel Fabriciano-MG - 12/09/2011 a 14/09/2011


