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RESUMO EXTENDIDO 

O projeto Manejo de Águas Pluviais 2 – MAPLU 2 reúne 16 universidades brasileiras em 

uma rede de pesquisa que se propõe a estudar diversos aspectos do ciclo das águas urbanas, como 

por exemplo, os impactos da urbanização sobre os meios receptores e as técnicas compensatórias 

em drenagem urbana. Um dos subprojetos do MAPLU 2 se destina ao estudo dos impactos da 

urbanização sobre a lagoa da Pampulha (Belo Horizonte - MG), sobretudo no que se refere à 

dinâmica das cianobactérias. 

Atualmente, a represa da Pampulha (197 ha, profundidade média = 5,0 m) sofre com o 

assoreamento e com a degradação da qualidade de suas águas, problemas que são resultantes da 

ocupação urbana desordenada em sua bacia hidrográfica (100 km
2
, ~350.000 hab.) e da carência de 

infraestrutura de saneamento e de controle de erosão. Em relação à qualidade de suas águas, uma 

das questões mais relevantes são as frequentes florações de cianobactérias (Figueiredo e Giani, 

2001), organismos fitoplanctônicos potencialmente tóxicos que se desenvolvem excessivamente 

quando a disponibilidade de nutrientes (N, P) no meio é elevada. 

Em bacias hidrográficas urbanizadas, a grande quantidade de superfícies impermeabilizadas 

é responsável pelo aumento do volume e da velocidade do escoamento superficial, o que se reflete 

numa maior capacidade de arraste e em um maior aporte de nutrientes nos corpos d’água receptores 

(Zhang e Jørgensen, 2005). O estudo aqui descrito apresenta uma metodologia para avaliar como a 

dinâmica das cianobactérias na lagoa da Pampulha pode ser afetada por mudanças em sua bacia 

hidrográfica, tais quais, a intensificação da urbanização e melhorias no sistema de saneamento. Para 

isso, é proposta uma modelagem matemática integrada, envolvendo um modelo hidrológico para 

simulação do volume e da qualidade da água do escoamento superficial e um modelo hidrodinâmico 

e ecológico para a simulação da dinâmica das cianobactérias. 

Para a modelagem do escoamento superficial foi escolhido o modelo Storm Water 

Management Model – SWMM (Rossman, 2010). Trata-se de um modelo de simulação dinâmica da 

relação chuva-vazão em bacias hidrográficas urbanas e da propagação de cheias em rios, canais e 

lagos. Este modelo também é capaz de simular a qualidade da água do escoamento, levando em 

consideração os processos de acúmulo, carreamento e transporte dos poluentes no sistema de 

drenagem. Em relação aos dados disponíveis para a calibração e validação do modelo, cinco 

estações pluviométricas foram instaladas em 2011 pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte a 

montante da lagoa, nos córregos Ressaca e Sarandi, e uma estação foi instalada a jusante, no 

ribeirão Pampulha. Quatro das seis estações pluviométricas também são dotadas de limnímetros 

automáticos que registram variações no nível d’água a cada 10 minutos. Em relação aos dados sobre 

a qualidade da água, duas campanhas foram organizadas (06/02 e 26/04 de 2012) para coletar 

amostras nos principais afluentes da lagoa e analisá-las em relação aos parâmetros NTK, Ptotal e 

sólidos suspensos totais (SST).  
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O modelo hidrodinâmico Dynamic Reservoir Simulation Model – DYRESM está sendo 

utilizado em conjunto com o modelo ecológico Computational Aquatic Ecosystem Dynamics Model 

- CAEDYM (Hamilton e Schladow, 1997) para simular a temperatura da água e a biomassa de 

cianobactérias na lagoa da Pampulha. DYRESM-CAEDYM é um modelo determinístico e 

unidimensional criado para simular propriedades físico-químicas (temperatura, salinidade, 

concentração em nutrientes, oxigênio dissolvido) e biológicas (fitoplâncton, zooplâncton, peixes, 

etc.) em lagoas e reservatórios. Em relação aos dados necessários à modelagem, está em curso, 

desde setembro de 2011, um programa de monitoramento da lagoa da Pampulha financiado com 

recursos do projeto MAPLU 2. Maiores detalhes desse programa são apresentados no trabalho 

“Monitoramento da dinâmica de cianobactérias na lagoa da Pampulha: o primeiro passo para 

compreender os impactos da urbanização em um lago urbano”, também submetido a essa 

conferência. 

Na modelagem hidrológica (ainda em curso), fotos de satélite, mapas topográficos e 

cadastros da rede de drenagem foram utilizados para dividir a bacia hidrográfica da lagoa da 

Pampulha em 100 sub-bacias, observando-se o relevo, as características de uso do solo e a locação 

do sistema de drenagem. A infiltração é computada utilizando-se o método Curve Number e a 

propagação da cheia nos canais é simulada pelo método da onda dinâmica. Os dados de nível 

d’água nos córregos mencionados acima são utilizados para calcular suas respectivas vazões a partir 

da geometria dos canais e de seus coeficientes de rugosidade (equação de Manning). Eventos 

chuvosos simples e o critério de Nash são utilizados na calibração do modelo, baseada no volume 

do escoamento, na intensidade e no tempo de pico da vazão. Num segundo momento, o modelo será 

utilizado para simular a qualidade da água escoada em relação aos parâmetros NTK, Ptotal e SST. 

Na modelagem da dinâmica térmica e biológica da lagoa da Pampulha foram utilizados os 

dados obtidos em campanhas bissemanais realizadas entre setembro e novembro de 2011. Os 

primeiros resultados da simulação da temperatura da água mostraram que DYRESM reproduz bem 

as condições térmicas da lagoa da Pampulha (coeficiente médio de correlação entre a temperatura 

medida e simulada é ρ = 0,95). Baseando-se no crescimento populacional, nas leis de uso e 

ocupação do solo e nas metas de melhoria do sistema de saneamento, cenários de evolução da bacia 

da lagoa da Pampulha serão construídos e utilizados no modelo SWMM (já calibrado e validado) 

para computar as futuras relações chuva-vazão e a qualidade da água escoada. Em seguida, esses 

resultados serão utilizados como dados de entrada no modelo DYRESM-CAEDYM (também 

calibrado e validado) que por sua vez, simulará a dinâmica das cianobactérias na lagoa. 

Esta abordagem integrada da bacia hidrográfica e do lago torna possível o estudo da lagoa 

da Pampulha não como uma unidade isolada do meio urbano, mas como uma peça que se integra e 

responde às modificações que ocorrem no seu entorno. Os resultados obtidos com esse estudo 

ajudarão a determinar previamente os impactos de uma provável intensificação da urbanização 

sobre este corpo d’água que possui grande importância turística, paisagística e cultural para Belo 

Horizonte. Impactos positivos resultantes de melhorias no sistema de saneamento também poderão 

ser avaliados e dessa forma, as estratégias de gestão da lagoa e de sua bacia poderão ser melhor 

direcionadas.  
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