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SALVAÇÃO DA NATUREZA

BERNARDINO FURTADO
Campo de pesquisas pioneiras
de biólogos dinamarqueses que na
segunda metade do século 19 se debruçaram sobre a riqueza natural da
região, a cidade de Lagoa Santa está
engajada na recuperação da principal referência cênica que restou daquela época, a Lagoa Central. Embora apresente índices de poluição
muito inferiores aos da Lagoa da
Pampulha, o lago formado pelas
nascentes do Córrego Bebedouro, a
40 quilômetros de Belo Horizonte,
está impróprio para a natação e esportes náuticos, perde progressivamente volume por causa do assoreamento e teve a diversidade de
peixes nativos drasticamente reduzida em favor de espécies exóticas,
como a tilápia do Congo.
As ruínas do Iate Clube de Lagoa
Santa são o retrato da decadência da
Lagoa Central. O indicador mais
preocupante desse quadro é o teor
de fósforo nas águas. Em 28 de abril,
a equipe do Laboratório de Gestão
Ambiental em Reservatórios do
ICB/UFMG mediu, em 18 pontos de
coleta, uma variação de 17 a 100 microgramas de fósforo por litro. Ou
seja, em algumas partes da lagoa, a
concentração estava mais de três
vezes acima da permitida para a
Classe II. Um monitoramento feito
pela Fundação Oswaldo Cruz para a
prefeitura constatou índice ainda
pior, em novembro do ano passado.
Foram 288 microgramas por litro.
A poluição química, no entanto,
é apenas um dos alvos do programa
Lagoa Viva, resultado de uma parceria entre a prefeitura, a UFMG e o
Instituto Cidade. Ao custo de R$ 1,5
milhão, sendo dois terços dependentes de recursos não reembolsáveis do Fhidro, um fundo estadual
de recuperação de bacias hidrográficas, o programa pode ser resumido na formação de líderes locais, estudos de ecologia da lagoa e montagem de projetos de engenharia.
Com ares de homenagem e resgate
do trabalho dos pesquisadores dinamarqueses, o Lagoa Viva também
pretende lançar na cidade as bases
de um centro permanente de pesquisa tecnológica e de treinamento
em manejo de lagos tropicais.

Barcos ociosos
na Lagoa Central, na
cidade da Região
Metropolitana de BH

Tanto dinheiro apenas para
estudos e projetos só faz sentido
porque, diferentemente de Belo
Horizonte em relação à Pampulha, Lagoa Santa está muito perto
de concluir a interceptação de esgotos da cidade, desviando a carga poluidora para uma estação de
tratamento já existente abaixo da
Lagoa Central. São R$ 17,5 milhões do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC), sendo R$
3,5 milhões em recursos próprios
da prefeitura. Ao Lagoa Viva restou encontrar soluções para conter o carreamento para a lagoa de
terra, esgotos clandestinos e outros poluentes pela rede de drenagem de água de chuva, desafio
decorrente da edificação desordenada nas margens.
Para reviver com maior fidelidade os tempos dos zoólogos Johanes
Reinhardt e Peter Lütken e do botânico Eugene Warmming, o Lagoa Viva vai estudar uma solução de engenharia para restabelecer a ligação
natural da Lagoa Central com o Rio
das Velhas. Por causa da construção
de um vertedouro de concreto vertical, o nível do lago foi elevado em
até um metro, destruindo a vegetação natural das margens. Outro efeito foi o bloqueio da migração de
peixes jovens do rio para o lago, em
busca de refúgio e alimento.
O biólogo Carlos Eduardo Mascarenhas Alves diz que, somado à
introdução de peixes exóticos, como a tilápia do Congo e o tucunaré,
e da poluição, o vertedouro artificial
foi um fator importante para extinção de espécies nativas na Lagoa
Central. Carlos Bernardo e o colega
Paulo Pompeu, do Projeto Manuelzão/UFMG, realizaram entre
2001 e 2002 o último estudo sobre a
diversidade de peixes da lagoa.
Constataram o desaparecimento de
70% das 19 espécies existentes há
150 anos, quando Johanes Reinhardt
fez a primeira coleção de peixes da
Lagoa Central e do Rio das Velhas.
Entre os sumidos estão os migradores curimatã e mandi. O caso mais
emblemático dessa tragédia ambiental, contudo, foi a extinção da
mocinha, um peixe pequeno típico
da lagoa que, não por acaso, foi batizado pela ciência de Characidium
lagosantensis.
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PROGRAMA DA PREFEITURA DE LAGOA SANTA, DA UFMG E DE INSTITUTO TENTA RECUPERAR QUALIDADE AMBIENTAL DA LAGOA CENTRAL, CARTÃO-POSTAL QUE ATRAIU RENOMADOS CIENTISTAS NO SÉCULO 19

Menos poluída, a Lagoa Central, de Lagoa Santa, tem uma
concentração de peixes até 100 vezes menor do que a da
Pampulha. No máximo, chega a 2.600 indivíduos por hectare
(10 mil metros quadrados). O lago natural tem contorno de
pouco mais de 7 quilômetros, profundidade máxima de 7,5
metros e volume de cerca de 7 milhões de metros cúbicos.

Um dos perfis da Lagoa Central tomados pela sonda
hidroacústica em 28 de abril. Adquirido pela UFMG por US$
50 mil, o equipamento é acompanhado de programas de
computador que permitem diferenciar os sedimentos do
fundo e plantas aquáticas submersas. Ao lado, o esquema
de funcionamento da sonda.

Ruínas do Iate de Lagoa Santa, um símbolo da desvalorização da referência paisagística da cidade, provocada pela degradação ambiental

CERCO À TILÁPIA FAZ SUCESSO EM BRASÍLIA
Em 1978, o Correio Braziliense estampou
no alto da primeira página a frase “Brasília fede!”. A manchete remetia ao forte odor espalhado na cidade por uma grande mortandade
de peixes ocorrida no Lago Paranoá. Esse foi
apenas um dos capítulos da trajetória de degradação da grande represa destinada a embelezar a nova capital do país e a moderar o clima seco. A reversão do apodrecimento do Paranoá, um reservatório de 498 milhões de metros cúbicos, quase 50 vezes maior do que o da
Pampulha, começou em 1994, com a entrada
em operação de duas estações de tratamento
de esgoto ao custo de US$ 250 milhões. O sistema retira quase 80% dos nutrientes, como o
fósforo, das águas que formam o lago. Para acelerar a recuperação da balneabilidade do Paranoá, a Companhia de Águas do Distrito Federal
(Caesb) adotou um procedimento inusitado
para a época. Estimulou e treinou moradores
para a pesca da tilápia, com o emprego de tarrafas. Até então, a pesca era proibida no lago.
O biólogo Fernando Starling, que coordena há quase 20 anos o programa de biomani-

pulação do Paranoá, diz que o principal impacto desses peixes africanos é a excreção de
fósforo na água. “O sedimento (material depositado no fundo do lago) contém grande
quantidade de fósforo, que está de certa forma neutralizado. A tilápia come o sedimento
e excreta na coluna d’água o excesso de fósforo que o seu organismo não consegue absorver”, explica. O hábito alimentar foi comprovado em exames de vísceras de exemplares da espécie. Em muitos casos, o sedimento
chegava a representar praticamente a metade da comida ingerida pelos peixes.
A tilápia tem outras características peculiares que a tornam nociva para os lagos, diz Starling. Ele cita a grande capacidade de proliferação e de ganho de peso. O peixe se reproduz
várias vezes por ano, põe e protege os ovos no
fundo do lago, come quase tudo e tem grande
resistência a acentuadas quedas no teor de
oxigênio da água. Em suma, a espécie é favorecida em relação a outras pela piora da qualidade da água. Como tudo tem limite, a superpopulação de peixes pode criar um ambiente

de extrema competição por oxigênio e levar,
conseqüentemente, a surtos de mortandade
como o de 1978 no Paranoá, afirma o biólogo.
A abundância da tilápia do Nilo foi medida
pela equipe de Starling pela última vez em
2004 e comparada com a situação de 1999,
quando foi iniciada a pesca seletiva com tarrafa. A espécie africana, que representava quase
85% dos peixes capturados, foi reduzida a 22%
do pescado em 2004. No mesmo período, uma
espécie nativa, o acará, que praticamente havia desaparecido, saltou para uma participação de 7,5% das capturas.
A redução forçada do estoque de peixes
nocivos, como a tilápia, deve ser vista como
uma medida complementar de despoluição,
adverte Starling. “Não adianta muito se não
for precedida da redução da carga de poluição que chega ao lago. E é essa a principal razão de termos hoje 90% do Lago Paranoá
apropriado para banho e esportes náuticos”,
afirma. Por segurança, essas atividades são
proibidas na vizinhança das estações de tratamento de esgoto.

O mapa da densidade de peixes da Pampulha é o primeiro
realizado pelo pesquisador José Fernandes Bezerra Neto,
associado ao ICB. Ele explica que, para chegar a um valor mais
preciso da densidade e a uma estimativa global do número de
peixes, vai realizar várias campanhas com a sonda
hidroacústica, inclusive no horário noturno.

Perfil tomado pela sonda em frente ao Iate da
Pampulha em 17 de maio. Os pequenos traços são
peixes, o amarelo é o sedimento de fundo e o
vermelho, provavelmente, emanções de gás metano. A
equipe do ICB suspeita que a concentração de peixes no
fundo é uma defesa contra aves predadoras.

