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Introdução: Uma das conseqüências dos impactos antrópicos  nos  ecossistemas
aquáticos, é a eutrofização, que causa um enriquecimento artificial desses ambientes
pelo aumento das concentrações de nutrientes, como nitrogênio e fósforo, ocasionando
um aumento dos processos naturais da produção biológica, como florações de
cianobactérias. A presença de cianobactérias produz mudanças na qualidade da água,
tanto de ordem estética, como de saúde pública, devido estas produzirem e liberarem
compostos potencialmente tóxicos (cianotoxinas).  Objetivo: Monitorar e compreender
os fatores que levam a formação das florações de cianobactérias na Lagoa dos
Pedalinhos situada na Associação Esportiva e Recreativa da USIPA.  Metodologia: As
coletas foram realizadas mensalmente de setembro/11 a maio/12. Utilizando uma
Sonda Multiparâmetros HANNA, foram obtidos, in situ, os parâmetros: condutividade
elétrica, oxigênio dissolvido, pH, sólidos totais dissolvidos e temperatura. No LPA do
UnilesteMG, as amostras foram processadas para obter as frações bruta, particulada e
dissolvida das variáveis: ortofosfato, fósforo total, nitrogênio total, nitrogênio
inorgânico dissolvido (nitrito, nitrato, amônia) e sólidos em suspensão. Parte da
amostra bruta foi armazenada em frasco de polietileno contendo solução de lugol
acético para quantificação das cianobactérias. Resultados: Os dados demostraram que
na Lagoa dos Pedalinhos há uma predominância de Cylindrospermopsis raciborskii,
espécie de cianobactéria potencialmente tóxica, com densidade acima de 20.000
células/ml, limite para cursos d’água classe 2 de acordo com Resolução CONAMA
357/2005. O pH neutro-alcalino(6-9) e a elevada temperatura da água (15-30°C) são
descritos como valores ideais para o crescimento de cianobactérias (CALIJURI ET
AL.2006), o que foi constatado nos dados. Entretanto, alguns meses o pH foi superior
a 9, provavelmente decorrentes da intensa atividade fotossintética. As elevadas
concentrações de OD (>5mg.L-1) podem ser também devido  a essa  atividade. A
Lagoa dos  Pedalinhos apresentou  valores acima de 100 &#956;S/cm de
condutividade, que  podem ser considerados elevados para águas naturais. Esses
valores podem estar associados a elevada disponibilidades de nutrientes no corpo
d\\\\\\\\\\\\\\\'água. As concentrações de nitrogênio total foram superiores a 3 mg/L,
sendo a maior parte composta por nitrogênio orgânico seguido de amônia, sendo que
esta apresentou-se dentro dos limites do CONAMA. O fósforo-total, por outro lado,
apresentou-se nos meses de setembro a dezembro de 2011 acima do limite previsto
pelo CONAMA (0,03 mg/L). Conclusão: A Lagoa dos Pedalinhos apresentou floração
de cianobactérias potencialmente tóxicas e aparenta possuir condições favoráveis para
o desenvolvimento destas, como: elevada disponibilidade de nutrientes e de luz,
elevada temperatura, pH adequado e reduzida profundidade da coluna d\\\\\\\\\\\\\\\'
água.

Palavras-chave: Eutrofização. Lagoa dos pedalinhos. Cianobactérias. 

Agências de fomento: Usipa, FAPEMIG, UnilesteMG, Usiminas

13ª Semana de Iniciação Científica e 4ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

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


