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RESUMO

Parques recreacionais são grandes aliados na busca por lazer em centros urbanos, associando um ambiente agradável à busca por saúde da população. Muitos destes parques

apresentam sistemas hídricos, possibilitando que visitantes os utilizem tanto para pesca quanto para recreação de contato primário, necessitando assim, que a água esteja

adequada para estes fins. Ao longo de cinco meses (Mar-Jul/16) a qualidade da água dos três viveiros do Parque dos Lagos (Frutal-MG) foi avaliada, totalizando seis pontos de

amostragem (P1 a P6). Através de sonda multiparâmetros, quantificou-se as variáveis físicas e químicas da água: oxigênio dissolvido, temperatura, pH e condutividade elétrica.

Coletou-se amostras para a quantificação dos coliformes termotolerantes em cada ponto, analisando-as através da técnica dos tubos múltiplos em meio A1. O oxigênio dissolvido

variou de 2,6 mg/L no P1 a 9,8 mg/L no P6 (6,0 mg/L em média). O pH manteve-se neutro, variando de 5,7 a 7,8, nos pontos P6 e P1, respectivamente. A condutividade elétrica

apresentou menor valor no P4 (95 µS/cm) e maior valor em P5 e P6 (305 µS/cm). A temperatura oscilou entre 20 e 29°C (P1 e P4, respectivamente), com média similar entre

todos os pontos no período estudado (24°C). Os menores valores de coliformes termotolerantes foram encontrados no P3 e P4 (média de 1800 e 2700 NMP/100 mL,

respectivamente) e os maiores valores no P5 e P6 (14800 e 5700 NMP/100 mL, respectivamente). Desta forma, as variáveis oxigênio dissolvido, pH e temperatura estão em

níveis adequados para o contato primário dos visitantes e para a criação de peixes, que ocorre nestes viveiros. Porém observa-se elevados valores de condutividade elétrica e

coliformes termotolerantes no primeiro e terceiro viveiro, indicando grande quantidade de matéria orgânica e contaminação fecal recente. Desta forma, a pesquisa aponta que, em

especial no viveiro 3, pode estar ocorrendo contaminação por esgoto doméstico, oferecendo risco à saúde dos visitantes.
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