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Introdução: A água é vital para a manutenção da vida de todos os seres. O homem
tornou-se sedentário à medida que aprendeu dominar os recursos naturais. O consumo
de água é dividido entre os vários usos como consumo humano (potabilidade), vida
aquática, recreação (balneabilidade), irrigação, usos industriais e as fontes energéticas
A recreação cria um momento de contato direto e prolongado do usuário com o
líquido, onde pode ocorrer a ingestão do mesmo, portanto, alguns parâmetros devem
ser analisados para evitar danos a saúde. As cianobactérias emitem toxinas que podem
ser causadoras desses danos e por esse motivo são analisadas. Objetivo: Verificar se a
água da Lagoa Marola atende aos padrões de Balneabilidade dispostos na Resolução
CONAMA 274/2000, quanto a presença de coliformes, óleos e graxas, pH, algas e
cianobactérias. Avaliar a ocorrência de cianobactérias potencialmente tóxicas e se
estas encontram-se dentro do limite estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005.
Metodologia: Localizada no município de Belo Oriente a Lagoa Marola está dentro de
um clube recreativo pertencente à CENIBRA/S.A.. Suas águas são utilizadas para
recreação e devem se enquadrar a legislação vigente (Resolução CONAMA 357/2005
– classe 2). Para avaliar a adequação da lagoa foram feitas coletas mensais, de set/2011
a abr/2012, na superfície da lagoa, e avaliados os parâmetros OD, pH, temperatura e
TDS in situ e em laboratório clorofila-a, coliformes (total/Escherichia coli), cor, DBO,
P-total, óleos e graxas, turbidez e quantificação de cianobactérias. As análises foram
realizadas segundo métodos descritos no Standard Methods for Water and Wastewater
(APHA, 2005). Resultados: A legislação não estabelece valores de temperatura para
balneabilidade, porém dentro do intervalo de tempo estudado, a Lagoa Marola
apresentou temperaturas agradáveis para recreação, com variações entre 24,65 a
29,82ºC. Os parâmetros coliformes totais, cor verdadeira, pH, TDS e turbidez
apresentaram valores menores que os estabelecidos pela lei, sendo o valor de TDS
(35,75mg/L) muito menor que o valor legal (500mg/L). Óleos e graxas foram
visivelmente ausentes em todas as coletas e quando quantificados apresentaram valores
próximos a zero. As concentrações de clorofila-a apresentaram-se menores que o
exigido (até 30µg/L), com exceção do mês de novembro que apresentou valores de
152,7µg/L, indicando uma floração. Os valores encontrados para OD foram  maiores
que 5mg/L estabelecido pela resolução. Nos meses de setembro a novembro os valores
obtidos para P-total foram maiores que os dispostos na lei, porém foram decrescendo
até valores inferiores a 0,030mg/L, se enquadrando no que é regulamentado. Quanto às
cianobactérias, em todo o período verificou-se que a  concentração celular excedeu os
valores permitidos, sendo que o mês com  menores concentrações (março) foi
aproximadamente cinco vezes maior que o permitido (50.000 células/mL). As espécies
dominantes foram Raphidiopsis sp e Microcystis smithii. Conclusão: A Lagoa Marola
encontra-se com qualidade adequada a quase todos os parâmetros avaliados para águas
com recreação primária, contudo, as concentrações de cianobactérias excederam ao
permitido. As cianobactérias são potencialmente tóxicas aos humanos, portanto o uso
da lagoa para esta finalidade não seria seguro e estaria legalmente proibido.
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