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Apresentação 
 
 
Em atendimento  às diretr izes elencadas para a Proposta de Diagnóst ico  

Ambiental para Lagoa de Santo Antônio –  Pedro Leopoldo/MG, este relatório 

parcial apresenta os resultados da 1ª campanha de amostragem e anál ise da 

qualidade superf ic ial das águas no referido corpo hídrico.  Conforme a 

metodologia previamente estabelecida, a qualidade da água será aval iada em 

quatro pontos no sistema da lagoa,  ao longo de 4 coletas dentro de um ano 

hidrológico, através de campanhas tr imestrais , visando caracterizar o 

comportamento sazonal das var iáveis anal isadas.  

 

Neste contexto, os pontos de amost ragem foram distr ibuídos ao longo do 

espelho d ’água, de forma a compatibi l izar , tanto a caracterização das águas 

superf iciais, quanto o atendimento aos usos das águas, identif icados no local :  

recreação de contato pr imário e secundário  (Figura 1). A pedido da ONG Lagoa 

Viva, também foi real izada uma amostragem, junto à lagoa Vargem Grande, 

local izada em UC Estadual, sob responsabi l idade do IEF , em Matozinhos.  

 

 
Figura 1 –  Localização e distr ibuição dos pontos de amostragem na área de 

estudo 
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As coletas superf ic iais  simples (15cm de profundidade)  foram real izadas entre 

as 10:00 e 12:40, do dia 29 de agosto de 2022 (Figura 2; 3), após evento de 

mortandade de peixes observada, por moradores, na semana antecedente.  

 

      

                          LSA 01                                                    LSA 02 

    

                     LSA03                                                      LSA04 

Figura 2 –  Detalhamento das áreas de coleta –  Lagoa de Santo Antônio  –  Pedro 
Leopoldo/MG. 
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Figura 3 –  Detalhamento de área de coleta Mocambeiro (MOCA01) –  
Matozinhos/MG. 

 

As amostras de Escherichia col i  (E. col i ) foram analisadas pelo Laboratór io de 

Taxonomia,  Biodiversidade e Biotecnologia do Inst ituto de Ciênci as Biológicas 

da Universidade Federal  de Minas Gerais (ICB/UFMG), pelo método do Coli lert  

Idexx Quant i-Tray  2000. A temperatura da água e pH in loco ,  foram 

determinados em campo por meio da ut i l ização de sonda mult iparâmetros 

Hanna  HI8424. Os demais parâmetros foram anal isados  no Laboratório de 

Geomorfologia do Inst ituto de Geociências  (IGC/UFMG), seguindo os 

procedimentos estabelecidos pelo Standard Methods for  examinat ion of water 

and wastewater  (APHA, 2012). Para a anál ise dos parâmetros de  qual idade da 

água anal isados, foram comparados os resultados obt idos com os l imites para 

a Classe 2 estabelecidos pela Del iberação Normat iva Conjunta COPAM -CERH-

MG n° 01, de 05 de maio de 2008, haja vista a não menção à Lagoa de Santo 

Antônio na Del iberação Normat iva COPAM nº 20, de 24 de junho de 1997, que 

dispõe sobre o enquadramento das águas da bacia do r io das Velhas.  

 
 
Resultados e discussões parciais  
 

 
Dentre os resultados das anál ises f ísico-químicas (Tabela 1) , referentes à 1ª 

campanha de co leta, apenas os teores de fósforo to tal (P Total) est iveram 

acima dos padrões estabelecidos para a classe 2 (Mina  Gerais, 2008). Estes 

resultados, observados em ambas as lagoas, são indícios aproximados do 

processo de eutrof ização aparente das águas superf iciais.  As concentrações 

relat ivamente elevadas de Oxigênio dissolvido (OD) e valores alcal inos de pH, 

corroboram a referida condição.  Os demais resultados observados para 

var iáveis indicativas da contaminação por esgotos domésticos  (Série 

nitrogenada, E.col i ,  OD e DBO5 , 20),  não apresentaram vio lações aos padrões 

estabelecidos.
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Notas: Os resultados destacados em vermelho, indicam o não atendimento ao padrão estipulado para a classe 2. 
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Complementarmente ao estudo demandado, a equipe de hidrogeologia do 

projeto, sob coordenação do Prof . Rodrigo Sérgio de Paula, realizou uma 

análise hidroquímica da lagoa de Santo Antônio , que também demonstrou a 

conformidade aos padrões CONAMA 357/2005 (Tabela 2). As águas da lagoa 

de Santo Antônio apresentaram concentrações razoáveis em bicarbonato de 

cálcio, não ultrapassando os l imites legais, mas suf ic iente para poder 

classif icar a água existente na lagoa como Bicarbonata Cálcica.  

 

Tabela 2: Resultados das análises hidroquímicas e os limites legais definidos pelo CONAMA. 
 

PARAMETRO UNIDADE VALORES MEDIDOS LIMITE CONAMA 357 

Alcalinidade de Bicarbonato mg CaCO3/L 102 - 

Alcalinidade de Carbonato mg CaCO3/L <4 - 

Arsênio Total mg/L 0,002 0,01 

Bário Dissolvido mg Ba/L 0,02 0,7 

Cádmio Dissolvido mg Cd/L <0,001 0,001 

Cálcio Dissolvido mg Ca/L 37,1 - 

Chumbo Dissolvido mg Pb/L <0,01 0,01 

Cloreto mg Cl-/L 3,34 250 

Cloro Residual Livre mg/L N.A. - 

Cobalto Dissolvido mg Co/L <0,01 0,05 

Cobre Dissolvido mg Cu/L <0,009 0,009 

Condutividade Elétrica µS/cm 207 - 

Cromo Dissolvido mg Cr/L <0,01 0,05 

Ferro Dissolvido mg Fe/L <0,1 0,3 

Fluoreto mg F-/L <0,05 1,4 

Magnésio Dissolvido mg Mg/L 1,55 - 

Manganês Dissolvido mg Mn/L <0,02 0,1 

Níquel Dissolvido mg Ni/L <0,01 0,025 

Nitrato (N) mg N_NO3/L 0,04 10 

Nitrito (N) mg N_NO2/L 0,06 1 

Ortofosfato mg PO4-3/L <0,02 - 

Oxigênio Dissolvido In Situ mg O2/L N.A. - 

pH In Situ - 7,04 Entre 6 e 9 

Potássio Dissolvido mg K/L 4,84 - 

Prata Dissolvido mg Ag/L <0,005 0,01 

Sódio Dissolvido mg Na/L 5,54 - 

Sólidos Dissolvidos Totais mg SDT/L 127 500 

Sulfato mg SO4/L 1,64 250 

Temperatura da Amostra ºC 22,9 Menor que 40 

Temperatura do Ar ºC N.A. - 

Tório Dissolvido mg/L <0,001 - 

Turbidez NTU 22,0 Menor que 40 

Urânio Dissolvido mg/L <0,001 0,02 

Vanádio Dissolvido mg V/L <0,01 0,1 

Zinco Dissolvido mg Zn/L <0,02 0,18 

 
Fonte:  Prof .  Rodr igo Sérgio de Paula –  CENEX-IGC/UFMG- Pro jeto de  extensão n

o
 404421  
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O comportamento relat ivamente homogêneo entre ambas as lagoas, em 

contextos de uso e cobertura da terra dist intos, indica, possivelmente, um 

processo de eutrof ização, associado à dissolução de matéria orgânica de 

origem vegetal  (com disponibil ização de Nutr ientes –  Nit rogênio e Fósforo); 

elevado tempo de res idência das águas (Baixa taxa de renovação do volume de 

água); temperatura regional  e disponibi l idade de luz , favorecendo a 

prol iferação de cianobactér ias.  

 

As f lorações desses organismos foram visivelmente identif icadas na lagoa de 

Santo Antônio durante as vis itas prévias e durante o processo de cole ta (Figura 

4). Cabe ressaltar que, as c ianobactérias são organismos comuns em diversos 

ambientes aquáticos, apresentando característ icas dist intas de ocorrência e 

distr ibuição, em função de condições cl imát icas, meteorológicas e 

disponibi l idade de nutr ientes. Tais nutr ientes geralmente estão associados às 

descargas de esgotos domésticos e  industr iais dos centros urbanos  e 

fert i l izantes em regiões agricultáveis, o que consequentemente causa  impactos 

antrópicos nos ecossistemas aquát icos  (GIANI, 2014). No entanto, a 

decomposição da biomassa vegetal,  também pode inf luenciar nesse processo .  

 

  

Figura 4 –  Florações algais (coloração verde da água) aparentes na Lagoa de 

Santo Antônio e presença de vegetação.  

 
No caso da Lagoa de Santo Antônio, após o período chuvoso dos anos 

hidrológicos de 2019/2020 e 2020/2021, fora reportado o aumento do nível 

d’água ,  com suas águas inundando ruas próximas e que atravessam este corpo 

hídr ico, bem como áreas com presença de vegetação (Figura 4), contrastando 

com o observado para os  anos anter iores, nos quais a lagoa manteve um 

padrão de nível d’água mais baixo .  Deste modo, a decomposição dessa matéria 

orgânica vegetal,  associada à baixa taxa de renovação das águas (tempo de 
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residência) , pode ter contr ibuído para a incidência do processo de 

eutrof ização, seguido por f lorações de cianobactérias .  

 

Associado a isso, as elevadas temperaturas observadas  no período anter ior à 

mortandade de peixes, reportada em agosto de 2022, podem ter  acarretado a 

estrat if icação térmica da lagoa, devido à elevação da temperatura superf icial  

das águas, com consequente redução da densidade da camada superf icial.  

Dessa forma, não há a circulação vert ical das águas no lago,  impactando nas 

concentrações de oxigênio dissolvido nas camadas inferiores (Tundisi;  Tundisi,  

2008; Magalhães Júnior; Lopes, 2022).  

 

Com a redução da temperatura ambiente,  o equil íbr io do perf i l  de estrat if icação 

da coluna de água é rompido pela homogeneização da densidade entre as 

camadas, possibi l i tando, especialmente em função da ação do vento, a 

circulação das águas no lago. Assim, a camada super ior tende a ir  para o fundo 

do lago, deslocando a camada inferior ,  com baixas concentrações de oxigênio 

dissolvido, para a super f ície, podendo acarretar, por exemplo, na m ortandade 

de peixes (Von Sper l ing, 1999; Von Sperl ing, 2014; Vincent,  2018).   

 

Eventos de mortandades de peixes podem ocorrer tanto por fatores antrópicos 

quanto naturais, capazes de comprometer a qualidade da água e,  

consequentemente,  a capacidade de tolerância da ict iofauna a tais 

perturbações sobre o meio aquát ico (CETESB, 2022). No caso da lagoa de 

Santo Antônio, os resultados parciais das anál ises de água  não indicam, por 

exemplo, a contaminação signif icat iva por esgotos .  Entretanto, as condições 

eutróf icas em que o meio aquático se encontra,  com a prol iferação aparente de 

cianobactérias, apresentam potencial de competição por oxigênio dissolvido 

com a ict iofauna. Assim, há a possibil idade de mortandades durante períodos 

de disponibil idade de oxigênio inferiores à capacidade de tolerância das 

respect ivas espécies . 

 

Apesar dos resultados f ísico-químicos e microbiológicos terem apresentado 

conformidade aos padrões legais, à exceção do fósforo, a continuidade do 

programa de monitoramento é considerada fundamental para se aval iar o 

comportamento da qualidade das águas da lagoa, em função da variação 

sazonal e atendimento aos usos previstos.  Neste sentido, haja vista as 

f lorações aparentes,  bem como o uso recreacional de contato primár io ( banho, 

natação) e secundário (pesca) do referido ambiente aquático, sugere-se a 
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incorporação de anál ises de densidade de cianobactér ias par a as próximas 

campanhas e o diagnóstico  específ ico de balneabi l idade (BRASIL, 2000; 

Azevedo Lopes et al . ,  2016).  
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