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Introdução: A ocorrência da eutrofização de corpos d’água pode ser um processo
natural, que leva séculos para ser atingido, ou artificial, intensificado pelas atividades
humanas, atingido em anos ou décadas. O sistema de reservatórios em cascata (SRC)
do córrego Nossa Senhora, situado na área do Clube USIPA e Parque Zoobotânico da
Usiminas está eutrofizado na lagoa Pedalinhos, sendo o último reservatório do sistema.
Em sistemas de cascatas, é mais complexo avaliar a origem e encontrar possíveis
soluções para o processo de eutrofização, pois a ocorrência de modificações nos
corpos d’água à jusante provém principalmente de alterações à montante. Objetivo:
Monitorar a variação de características físicas e químicas da água no sistema de
reservatórios do Córrego Nossa Senhora, desde a nascente até a Lagoa dos Pedalinhos,
para se identificar fontes de poluição que possam favorecer a ocorrência de floração de
cianobactérias nesta última. Metodologia: As amostragens foram realizadas
mensalmente, de setembro/11 a maio/12, em 06 lagoas de montante à jusante:
Pedreira, Viveiro, Macacos, Jacaré, Capivara e Pedalinhos. Avaliou-se a condutividade
e pH, in situ, por meio da sonda multiparâmetros Hanna. Coletou-se amostras de água
para análises de Nitrogênio Total e Fósforo Total, em laboratório, com base nos
métodos de APHA (2005). É importante conhecer a concentração de nutrientes como P
e N, para avaliar se estes podem ser limitantes ou não para o crescimento de
cianobactérias. Resultados: Os resultados mostraram que há um aumento considerável
de nutrientes no córrego da nascente, em direção à foz, com fonte ainda não
esclarecida, podendo ser oriunda do viveiro de mudas, situado próximo à lagoa
Viveiro, da limpeza dos recintos dos animais, que caíam diretamente nas lagoas:
Jacaré, Macacos e Capivara, ou mesmo das fossas que podem ou não estar alcançando
o nível mínimo de eficiência na remoção de DBO. Os valores de condutividade elétrica
se apresentaram menores na nascente e maiores em direção à foz. Esta é influenciada
pela concentração iônica presente, podendo observar que há entrada de nutriente de
origem alóctone, proporcionando menor resistência do corpo d’água em conduzir
corrente elétrica. Na Pedalinhos, inicialmente, registrou-se os maiores valores de
condutividade elétrica (>100µs/cm), período que estava com floração. A partir de
dezembro/12, observou-se, porém, que a Jacaré foi a lagoa que apresentou os maiores
valores de condutividade no sistema. O pH manteve-se neutro, entre 6 e 7, nas lagoas:
Pedreira, Viveiro, Macacos e Capivara. Nas lagoas Jacaré e Pedalinhos o pH
apresentou uma maior variação entre os meses, com valores entre 6 e 10, entretanto
prevalecendo o caráter básico típico de ambientes com elevada densidade
fitoplanctônica.  Conclusão: A deterioração da qualidade da água ao longo do SRC, do
Córrego Nossa Senhora, indica o efeito de intervenções antrópicas sobre este. Manter o
monitoramento é fundamental para avaliar a efetividade de medidas mitigadoras em
operação, como drenagem pluvial do viveiro, criação de fossas e remoção das
capivaras.
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