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IMPACTOS DA URBANIZAÇÃO EM UM LAGO URBANO 

Talita Silva 
(1,2)

; Brigitte Vinçon-Leite 
(2)

, Bruno J. Lemaire 
(2)

, Martin Seidl 
(2)

, Alessandra Giani 
(3)

, Cléber 

Figueiredo 
(3)

, Priscila S. Viana
(3)

, Bruno Tassin 
(2)

 e Nilo Nascimento 
(2)

 

(1)
Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Hidráulica e Recursos Hídricos da Escola de Engenharia, 

silvat@leesu.enpc.fr, niloon@ehr.ufmg.br.   
(2)

 Université Paris-Est, LEESU, Ecoles des Ponts ParisTech, AgroParisTech, bvl@leesu.enpc.fr, 

lemaireb@leesu.enpc.fr, seidlm@leesu.enpc.fr, bruno.tassin@leesu.enpc.fr. 
(3)

Universidade Federal de Minas Gerais, Laboratório de Ficologia, Departamento de Botânica, Instituto de Ciências 

Biológicas, agiani@icb.ufmg.br, cleberalgal@hotmail.com.   

RESUMO EXPANDIDO 

Em todo o mundo, os lagos e reservatórios urbanos exercem diversas funções muito 

importantes para o bom funcionamento das cidades: armazenam águas pluviais ajudando a 

amortecer picos de chuva, funcionam como espaço de lazer e prática de esportes e muitas vezes 

representam verdadeiros valores patrimoniais. A lagoa da Pampulha (197 ha, profundidade média = 

5,0 m), situada no município de Belo Horizonte (Minas Gerais), é um exemplo de corpo d’água 

inserido em um centro urbano. A ocupação desordenada de sua bacia hidrográfica, a instalação de 

grandes equipamentos urbanos e a carência de infraestrutura de saneamento e de controle de erosão 

levaram à perda de cerca de 50% de seu volume, assim como causaram uma intensa degradação da 

qualidade de suas águas, incluindo o aumento de proliferações de cianobactérias (Resck et al. 2007; 

Figueiredo e Giani, 2001). As cianobactérias são microrganismos aquáticos fitoplanctônicos, 

potencialmente tóxicos e que podem se desenvolver excessivamente em lagos eutróficos como a 

lagoa da Pampulha, diminuindo a biodiversidade do ecossistema e prejudicando os usos da água. 

O projeto Manejo de Águas Pluviais 2 – MAPLU 2 (financiamento FINEP), reúne 16 

universidades brasileiras em uma rede de pesquisa que se propõe a estudar diversos aspectos do 

ciclo das águas urbanas, tais quais os processos hidrológicos em bacias urbanizadas e as técnicas 

compensatórias em drenagem urbana. Dentre os vários subprojetos do MAPLU 2, um se destina ao 

estudo dos impactos da urbanização sobre a lagoa da Pampulha, sobretudo no que se refere à 

dinâmica de cianobactérias.  

Neste contexto, desde setembro de 2011, campanhas periódicas estão sendo realizadas na 

lagoa da Pampulha e em seus afluentes para caracterizar a qualidade de suas águas. Os dados 

obtidos serão utilizados em modelos matemáticos para melhor compreender a dinâmica biológica da 

lagoa. Além disso, será possível determinar como mudanças na bacia hidrográfica, podem ter 

efeitos antagonistas sobre a qualidade da água, como por exemplo, ao mesmo tempo em que a 

intensificação da urbanização tende a aumentar o aporte de nutrientes na lagoa, melhorias no 

sistema de saneamento poderão reduzir esse mesmo aporte. Neste trabalho, apresentamos os dados 

iniciais obtidos a partir do monitoramento da lagoa. Em outro trabalho também submetido a essa 

conferência, “Modelagem integrada da qualidade das águas urbanas: associando um modelo 

hidrológico à dinâmica das cianobactérias na lagoa da Pampulha” apresentamos a metodologia de 

modelagem integrada do lago e da bacia hidrográfica, assim como os primeiros resultados já 

obtidos na modelagem térmica do lago.  

O monitoramento mencionado acima divide-se em três etapas, sendo que a primeira delas 

ocorreu entre setembro e novembro de 2011, constituindo-se de campanhas bissemanais realizadas 

em três pontos (P1 - próximo à entrada dos córregos Mergulhão e Tijuco; P3 - próximo ao exutório 

e P2 - ponto médio entre P1 e P3), com uma sonda espectrofluorimétrica (bbe Fluoroprobe, 

Moldaenke, Alemanha) para medida da clorofila-a (total e relacionada a outros quatro grupos 

fitoplanctônicos, inclusive as cianobactérias). Além disso, utilizaram-se sondas para a medição da 

temperatura (SPT2, nke, França), da luminosidade na coluna d’água (LICOR, nke, França) e o disco 
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de Secchi para medir a transparência. Amostras de água também foram coletadas na superfície para 

as análises de clorofila-a em laboratório por espectrofotometria (Nusch, 1980) e para a contagem e 

identificação das espécies fitoplanctônicas (método de Utermöhl, 1958). 

Durante esta fase inicial, o monitoramento realizado com maior frequência revelou que a 

biomassa de cianobactérias pode variar consideravelmente em intervalos inferiores a uma semana 

(~ 64%). Além disso, a distribuição espacial dessa biomassa mostrou-se heterogênea, na maior parte 

das vezes apresentando menor intensidade no ponto P3 (ver Figura 1). Ainda, com o objetivo de 

validar a utilização da sonda espectrofluorimétrica, os dados de clorofila-a total obtidos com essa 

ferramenta foram comparados aos resultados da análise de clorofila-a por espectrofotometria. A 

correlação entre a clorofila-a medida por meio dos dois métodos se mostrou altamente significativa 

(n = 19, ρ = 0,86 e p< 0,00001), no entanto, constatou-se que a sonda espectrofluorimétrica 

subestima sistematicamente de um fator ~4 as concentrações em clorofila-a. 

A segunda fase do monitoramento iniciou-se em dezembro de 2011 e continua até a presente 

data, constituindo-se de campanhas mensais nos três pontos da lagoa, para avaliação dos seguintes 

parâmetros: profundidade do disco de Secchi; perfis verticais de temperatura, condutividade 

elétrica, pH e oxigênio dissolvido obtidos com a sonda multiparâmetros (YSI 556, EUA); amostras 

coletadas a 50 cm de profundidade para determinação das concentrações em nitrato, nitrito, amônia, 

fosfato, fósforo total e clorofila-a. Esse monitoramento mensal é uma preparação para a terceira e 

última etapa de monitoramento a ser iniciada a partir de outubro de 2012. Nesta fase, um conjunto 

de sondas será instalado em um ponto da lagoa da Pampulha e registrará de forma contínua e em 

pequenos intervalos de tempo (a cada 1 hora) a temperatura, a fluorescência da clorofila-a, a 

condutividade elétrica e o oxigênio dissolvido a uma determinada profundidade. 
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Figura 1: Biomassa de cianobactérias medida pela da sonda espectrofluorimétrica. 

Foram apresentados os primeiros resultados de um programa de monitoramento que está 

sendo implementado na lagoa da Pampulha. A utilização de uma sonda espectrofluorimétrica 

mostrou-se uma ferramenta viável para acompanhar a dinâmica de cianobactérias na lagoa, desde 

que um fator de correção validado por análises em laboratório seja aplicado nos dados obtidos. Por 

fim, até onde vai nosso conhecimento, o monitoramento contínuo e de frequência horária fornecerá 

informações sobre os processos físicos (temperatura da água) e biológicos numa escala de tempo 

inédita em lagos brasileiros.  
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