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Objetivo: Avaliar por meio de parâmetros físico-químicos a qualidade da água e o
estado trófico da lagoa Pedalinhos, na Associação Esportiva e Recreativa da USIPA.
Metodologia: As amostragens foram realizadas durante os meses de novembro/09 a
abril/10 com periodicidade bimestral na lagoa Pedalinhos (P1) e no ponto à montante
do CEBUS (Centro de Biodiversidade da Usipa), no Córrego Nossa Senhora (P2). Por
meio de sonda multi-parâmetros foram obtidos in situ as variáveis: temperatura,
oxigênio dissolvido (OD), pH, potencial redox e condutividade elétrica. As amostras
de água foram encaminhadas ao Laboratório de Análises Ambientais (LPA), do
UnilesteMG, onde foram executados os procedimentos de filtragem para análise de
clorofila a e sólidos suspensos. As análises de nutrientes (nitrogênio e fósforo)
encontram-se em andamento. Resultados: A lagoa Pedalinhos faz parte de um conjunto
de corpos d’água resultantes do represamento do córrego Nossa Senhora, sendo o
último reservatório dentro da Usipa. Os resultados obtidos demonstraram,
indiretamente, que pode estar havendo um aumento da carga de nutrientes na lagoa
Pedalinhos, advindos dos corpos d’água à montante, visto que há uma variação
significativa dos valores de clorofila a, oxigênio dissolvido e condutividade elétrica
deste, quando comparados aos do córrego Nossa Senhora. Os valores médios obtidos
de sólidos suspensos e clorofila a referentes à lagoa Pedalinhos e ao córrego Nossa
Senhora foram respectivamente: 15,08 mg/L e 3,53 (P1) e 9,55 mg/L e 0,00 (P2). As
concentrações elevadas de oxigênio dissolvido, clorofila a e sólidos suspensos indicam
alta atividade fotossintética, que é evidenciada pela presença de floração de algas
observadas na lagoa Pedalinhos, indicando que este ambiente possa estar sofrendo
processo de eutrofização. Devem ser realizadas análises de nutrientes para avaliar as
concentrações de fósforo e nitrogênio dos ambientes em estudo e assim possibilitar a
identificação das fontes poluidoras.  Conclusão: As condições ambientais em que se
encontra a lagoa Pedalinhos são resultantes da introdução de cargas poluidoras que
estão afetando o metabolismo e o equilíbrio da biota aquática.
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