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RESUMO

A eutrofização artificial é um dos principais impactos que comprometem a utilização dos recursos hídricos para os diferentes fins. As mudanças originadas deste processo afetam

a qualidade da água e as comunidades aquáticas, dentre as quais se destaca o fitoplâncton. O Parque Lêda Campos Borges é uma importante área de lazer para a população do

município de Frutal, Minas Gerais. A área do parque possui três lagos, os quais apresentam tonalidade fortemente esverdeada, indicando alta densidade fitoplanctônica. As

condições físicas e químicas destes ambientes, como a temperatura elevada e a alta concentração de nutrientes podem favorecer o predomínio de cianobactérias, grupo

taxonômico que possui espécies potencialmente tóxicas. Nesse contexto, o trabalho tem por objetivo monitorar a biomassa, densidade e composição do fitoplâncton nos lagos

existentes neste parque, com ênfase nas cianobactérias. As amostras estão sendo coletadas mensalmente em dois pontos em cada lago desde abril de 2016. Os resultados das

primeiras análises indicam concentrações de clorofila entre 3 e 177 µg/L. Em função do predomínio de euglenofíceas (Euglena spp e Lepocinclis spp), o lago inferior apresentou

os valores mais elevados, com concentrações até três vezes superiores às observadas para os lagos superior e do meio. Estes resultados indicam elevada biomassa

fitoplanctônica e a existência de um aporte específico de nutrientes para o lago inferior, corroborando a elevada densidade de coliformes termotolerantes e alta condutividade

elétrica já apontados em outros estudos realizados neste ambiente. Embora não tenham sido detectados riscos iminentes de floração de cianobactérias, a condição atual do lago

inferior compromete sua utilização para fins recreativos e composição paisagística, pois está em desconformidade com as orientações da Resolução 357/2005 do Conselho

Nacional de Meio Ambiente (máximo de 60 µg/L).
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