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Introdução: A eutrofização dos ecossistemas aquáticos é resultado do enriquecimento
com nutrientes. Este processo leva a uma gradual degradação da qualidade da água,
onde o ecossistema aquático passa de oligotrófico para eutrófico.
O estado trófico dos corpos d’água pode ser mensurado pelo Índice do Estado Trófico
(IET), que avalia a trofia da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu efeito
relacionado ao crescimento excessivo das algas.
Ambientes eutrofizados podem ter seu uso recreativo limitado. Entretanto, para
assegurar a qualidade da água necessária para a recreação de contato primário, deve-se
avaliar a balneabilidade, que considera as concentrações de coliformes
fecais/Escherichia coli. Objetivo: Avaliar a adequação da qualidade da água da Lagoa
Marola para seu uso recreativo e analisar o grau de eutrofização da mesma pelo IET. 
Metodologia: A Lagoa Marola encontra-se na bacia do rio Doce, município de Belo
Oriente/MG. As amostragens foram mensais de outubro/2010 a março/2011, sendo a
coleta realizada em ponto da região pelágica na zona eufótica. Coliformes fecais e
clorofila-a foram mensurados de acordo com APHA (2005), pelos métodos do  sistema
cromogênico-fluorogênico-substrato enzimático e espectrofotométrico com extração
por acetona a frio, respectivamente. Fósforo total foi mensurado por
espectrofotometria por meio de Kits da Merck. O estado de trofia foi avaliado pelo
Índice de Estado Trófico (IET) de Carlson Modificado (Lamparelli, 2004) com base
nas concentrações de P-total e clorofila-a.  Resultados: Os valores obtidos para o IET
na Lagoa Marola a partir da ponderação dos IET obtidos para P-total e clorofila-a
variaram de 56 a 65, representando estado supereutrófico para todos os meses, com
exceção do mês de fevereiro (eutrófico).
 Os valores mínimos e máximos de concentração encontrados para Fósforo total foram
99,5 e 221,5&#956;gL-1, nos meses de outubro/2010 e março/2011. Já a clorofila
apresentou valores máximos de 76,006&#956;gL-1 no mês de outubro/2010 e
mínimos de 6,586&#956;gL-1 no mês de março/2011.
Os coliformes termotolerantes/E.coli foram presentes em baixas densidades em todo
período amostrado, apresentando maior densidade em janeiro 2011 - 67,7
colônias/100ml. Quanto a balneabilidade,  esta foi avaliada de acordo com a Resolução
CONAMA 274/2000, que prevê um monitoramento semanal. Apesar do
monitoramento mensal, os resultados apresentaram pouca variação, o que indica que o
mesmo ocorreria semanalmente. Desta forma, tem-se a classificação da Lagoa Marola
como água própria na categoria excelente, ou seja, adequada ao uso recreativo de
contato primário.
 Conclusão: A Lagoa Marola apresentou-se em estágio avançado de eutrofização, uma
vez que na maioria do período monitorado esta apresentou IET equivalente à
supereutrofia. Apesar disto, a mesma se encontra adequada à balneabilidade com base
na densidade de E.coli. 
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