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O nitrogênio e o fósforo nos rios e lagos são nutrientes essenciais para a 
cadeia alimentar e biota aquática. Entretanto, quando encontrados em altas 
concentrações nas águas superficiais e associados às boas condições de 
luminosidade provocam o enriquecimento do meio, causando o crescimento de 
organismos e plantas aquáticas, fenômeno este denominado eutrofização.  A 
maior causa da eutrofização em rios e lagos é o lançamento de esgoto sem o 
devido tratamento, muitas vezes realizado de forma clandestina ou por falta de 
manutenção das redes de esgoto. Intervenções poderiam ser feitas mediante a 
análise físico-química periódica de amostras coletadas nos corpos hídricos em 
questão. Entretanto, comunidades e municípios de pequeno porte encontram 
dificuldades em realizar tais análises em função do alto custo da infraestrutura 
bem como da complexidade técnica envolvida no monitoramento. Neste 
contexto, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma metodologia 
analítica de baixo custo para controle da eutrofização em lagoas, vinculando a 
medida da alcalinidade ao crescimento eutrófico proveniente da contaminação 
de nutrientes oriundos do esgoto. No desenvolvimento da pesquisa, fez-se 
inicialmente a caracterização da amostra de água coletada na lagoa da 
Catarina, localizada no município de Sete Lagoas – MG, sendo analisados os 
parâmetros turbidez, condutividade, temperatura, oxigênio dissolvido, pH e 
alcalinidade. Na segunda etapa, foi montada uma planta em escala de 
laboratório contendo 5 L da amostra da lagoa em estudo. Nesta, foi 
acrescentado semanalmente esgoto bruto na proporção de 0,02% do volume 
total, e realizado o monitoramento na mesma frequência. Com a realização dos 
experimentos foi possível verificar que a alcalinidade da lagoa da Catarina 
permaneceu com o valor constante de 80 mg.L-1 durante o período monitorado. 
Porém, ao iniciar a dosagem de esgoto na planta experimental, foi possível 
verificar que a alcalinidade teve o crescimento linear até a concentração de  
180 mg.L-1, mantendo este valor constante após a interrupção da dosagem de 
esgoto ao sistema. Como a alcalinidade acrescentada na forma de esgoto foi 
de apenas 15 mg.L-1, pode-se concluir que o aumento de 85 mg.L-1 identificado 



na análise deve-se à atividade microbiológica no meio aquático, uma vez que o 
consumo do dióxido de carbono na fotossíntese estimulada pelo crescimento 
de nutrientes leva ao aumento da alcalinidade em meio aquoso. Conclui-se que 
a alcalinidade é uma metodologia eficaz para determinação indireta da 
eutrofização de lagoas. Por ser uma análise de titulação com indicador de 
fenolftaleína, possui baixo custo, podendo ser implementada em comunidades 
de baixa renda mediante o treinamento específico para sua execução. 
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