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Resumo 
Em áreas urbanizadas, a grande proporção de superfícies impermeabilizadas é responsável pelo 
aumento do volume e da velocidade do escoamento superficial, refletindo-se em uma maior 
capacidade de arraste e em um maior aporte de nutrientes nos corpos d’água receptores. Este artigo 
apresenta uma metodologia para avaliar como a dinâmica das cianobactérias em um lago urbano 
pode ser afetada por mudanças em sua bacia hidrográfica, tais como melhorias no sistema de 
saneamento e a expansão da urbanização. Uma modelagem integrada é proposta envolvendo um 
modelo hidrológico para simulação do volume e da qualidade da água do escoamento superficial e 
um modelo hidrodinâmico e ecológico para a simulação da dinâmica das cianobactérias. Os 
resultados obtidos com o modelo chuva-vazão mostraram-se coerentes com as medidas realizadas 
em campo (o coeficiente de Nash varia entre 0,71 e 0,90). O modelo ecológico representou 
corretamente a evolução da temperatura da água (erro quadrático médio = 0,71ºC) e o crescimento 
das cianobactérias no lago (erro quadrático médio = 7,2 µg chl-a . L-1). Uma nova série de dados 
está sendo coletada atualmente e possibilitará a calibração do módulo de qualidade da água do 
modelo chuva-vazão, a integração dos dois modelos e a simulação de diferentes cenários para a 
bacia hidrográfica.  
Palavras-Chave – Modelagem de lagos, modelagem hidrológica, lagos urbanos. 
 
 

Coupling cyanobacteria dynamics and urban runoff modelling in Lake 
Pampulha catchment 

 
Abstract 
In urban areas the increasing imperviousness is responsible for rising runoff volume and speed, 
leading to a greater capacity to load nutrients and pollutants into lakes. In order to study the impacts 
of catchment changes on cyanobacteria dynamics in urban lakes, a modelling approach in which a 
hydrological model is connected to an ecological lake model is proposed for Lake Pampulha 
(Brazil). In this paper we present the methodology used to link both models. The results of the 
rainfall-runoff model show good agreement with measurements, the Nash coefficient ranges 
between 0.71 and 0.90. The lake ecological successfully represents water temperature and 
cyanobacteria dynamics. The root mean square error values are respectively, 0.71°C and 7.20 µg 
chlaL-1. A new dataset which is presently collected will allow us to calibrate the water quality 
module of the hydrological model, to couple both models and to simulate different scenarios of 
catchment changes. 
 
Keywords – Lake modelling, hydrological modelling, urban lakes. 
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INTRODUÇÃO 
Em todo o mundo, lagos naturais ou artificiais situados nos centros urbanos exercem 

diversas funções muito importantes para o funcionamento sustentável das cidades: armazenam 
águas pluviais, ajudando no controle de inundações, funcionam como espaços de lazer e prática de 
esportes e muitas vezes representam verdadeiros valores patrimoniais (Stoianov et al., 2000). De 
maneira geral, sabe-se que os ecossistemas dos lagos urbanos são muito frágeis e particularmente 
vulneráveis às mudanças que ocorrem em sua bacia hidrográfica. O aumento na proporção de áreas 
impermeáveis, as mudanças no uso do solo e o crescimento populacional sem infraestrutura 
sanitária adequada resultam no aumento do volume e da carga poluidora do escoamento superficial, 
cujo destino é o meio aquático receptor (Alberti et al. 2007 ; Vieira et al. 2009). Uma das 
consequências deste processo é o aporte intensivo de nutrientes, entre outros poluentes, nos lagos 
receptores levando à eutrofização dos mesmos e favorecendo a proliferação do fitoplâncton. 

A biomassa fitoplanctônica é um parâmetro muito utilizado para avaliar a qualidade da água 
em ambientes lênticos em razão de sua relevância para a biodiversidade em tais ecossistemas 
(Figueredo e Giani 2001). Dentre as diversas comunidades fitoplanctônicas, as cianobactérias 
merecem uma atenção especial por parte dos pesquisadores, gestores e usuários dos corpos d’água 
devido ao seu potencial de produção de substâncias tóxicas, nocivas ao homem e aos animais 
aquáticos e terrestres expostos à água contaminada. Além do potencial tóxico, as cianobactérias 
podem se desenvolver massiçamente quando as condições ambientais são favoráveis, afetando os 
usos da água, como a captação para produção de água potável, a pesca, o nado e a prática de 
esportes náuticos.  

Até o presente momento, poucos estudos preocuparam-se em analisar o ambiente lacustre 
como uma peça que se integra e responde às modificações que ocorrem no seu entorno, ou seja, na 
sua bacia hidrográfica. Wu et al. (2006), Xu et al. (2007) e Norton et al. (2012) são exemplos de 
pesquisadores que abordaram o assunto, mas que, no entanto, trataram apenas de lagos situados em 
regiões rurais. O estudo descrito neste trabalho propõe uma modelagem integrada de uma bacia 
hidrográfica urbanizada e de seu lago receptor para avaliar o vínculo entre a qualidade da água do 
escoamento superficial e a dinâmica das cianobactérias. 

  
METODOLOGIA 
Área de estudo 

A lagoa da Pampulha é uma represa hipereutrófica de pequena dimensão (197 ha, profundidade 
média = 5,0 m) situada no município de Belo Horizonte - Minas Gerais. Trata-se de um corpo 
d’água inserido em uma bacia hidrográfica urbanizada onde a ocupação desordenada e a carência de 
infraestrutura de saneamento e de controle de erosão levaram à perda de cerca de 50% de seu 
volume inicial, assim como causaram uma intensa degradação da qualidade de suas águas. 
Episódios de proliferações de cianobactérias, inclusive de espécies potencialmente tóxicas, são 
frequentes ao longo de todo o ano (Figueredo e Giani, 2001; Resck et al., 2007). Alguns parâmetros 
físicos, químicos e biológicos referentes à água da lagoa estão listados na Tabela 1. 

O clima da região é classificado como tropical de altitude com duas estações bem definidas ao 
longo do ano: entre outubro e março estação chuvosa e de abril a setembro, estação seca. A 
temperatura do ar apresenta pequena amplitude ao longo do ano, sendo a mínima média mensal de 
14,2ºC, registrada em junho, e a máxima média mensal de 28,1ºC em fevereiro (CPRM, 2001). 
Durante a estação chuvosa, ocorre cerca de 90% da média anual de precipitação cujo valor é 1500 
mm . ano-1 (Nascimento et al., 2006). 

A lagoa da Pampulha possui oito tributários diretos (Figura 1), sendo os córregos Ressaca e 
Sarandi os mais relevantes em termos de área de drenagem respondendo por 70% da área total, 
volume de água (cerca de 70% do volume afluente na lagoa) e de carga poluidora (Tôrres et al., 



 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  3 

2007). Apesar da degradação da qualidade de suas águas, a represa é um dos cartões postais da 
cidade e seu entorno é frequentemente utilizado para manifestações festivas, grandes eventos 
esportivos e para a prática de esportes. Além disso, a lagoa da Pampulha também desempenha a 
função de amortecer cheias, evitando enchentes à jusante de seu exutório. 

 
Tabela 1 – Características da lagoa da Pampulha 

Bacia Hidrográfica Lagoa da Pampulha 

Habitantes ~350 000 

Área total 98 km2 

Sub-bacia Ressaca  20 km2 

Sub-bacia Sarandi  49 km2 

Vazão média em período seco 
Ressaca+Sarandi (1)  0.65 m3s-1 

Vazão média período chuvoso 
Ressaca+Sarandi (1) (m3s-1)  1,63 m3s-1 

Lagoa da Pampulha 

Profundidade média (m) 5,1 

Profundidade máxima (m) 16,2 

Área (m2) 1,97 x 106 

Volume (m3) 9,9 x 106 

Ptotal (µg P L-1) 58 – 925 (207) 

PO4
-3 (µg P L-1) 1,7 – 113,1 (22,1) 

NH4
+

 (mg N L-1) 1,44 – 14,75 (5,71) 

NO3
- (µg N L-1) 3.61 – 460 (82.9) 

Clorofila-a (µg L-1) 19.5 – 322.0 (113.0) 

 
Monitoramento e coleta de dados 

Para proceder à modelagem da lagoa da Pampulha e de sua bacia hidrográfica é necessário 
dispor de dados obtidos em campo para alimentar, calibrar e validar os modelos da bacia e da lagoa. 
A coleta de dados na área de estudo dividiu-se em duas partes: o monitoramento da bacia 
hidrográfica e o monitoramento da lagoa. 

A prefeitura municipal de Belo Horizonte (PBH) instalou três estações automáticas para 
medição do nível d’água e da precipitação nos córregos Ressaca, Sarandi e no ribeirão Pampulha. 
Em outros pontos, dentro ou próximos da bacia hidrográfica, operam quatro estações pluviométricas 
e uma estação climatológica que mede a pressão atmosférica, a velocidade e a direção do vento, a 
temperatura e a umidade relativa do ar. Todos os dados são obtidos a cada 10 minutos e 
disponibilizados em tempo real desde outubro de 2011 (Figura 1). 

Entre fevereiro e outubro de 2012 foram realizadas seis campanhas pontuais para coleta de 
amostras no período seco nos tributários Mergulhão, Ressaca, Sarandi, Água Funda e no ribeirão 
Pampulha. Os parâmetros analisados foram temperatura, turbidez, pH, condutividade elétrica, 
sólidos suspensos, nitrogênio amoniacal, nitrogênio total Kjeldahl, nitrito, nitrato, fósforo total, 
fosfato, carbono orgânico total e carbono inorgânico total. A coleta de amostras durante o período 
chuvoso foi realizada com um amostrador automático (TELEDYNE ISCO 3700, EUA) instalado 
logo à jusante da confluência dos córregos Ressaca e Sarandi. Esse equipamento é dotado de 24 
frascos em polietileno de 1L, um compartimento para armazenar gelo visando à conservação das 

Figura 1 - Tributários da lagoa da Pampulha: (1) Mergulhão; 
(2) Tijuco; (3) Ressaca; (4) Sarandi; (5) Água Funda; (6) 

Baraúnas; (7) AABB; (8) Olhos d’água. Triângulos 
representam as estações de medição da PBH. (© 2012 
Google Earth, © 2012Digital Globe, © 2012 Geoeye) 
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amostras e um sensor que permite que a amostragem se inicie assim que o nível da água no córrego 
atingir um valor pré-determinado.  

O amostrador automático foi programado para coletar amostras de 800 mL a cada dez 
minutos, totalizando 4 horas de amostragem contínua. Ao final da amostragem os frascos foram 
transportados para o laboratório e realizou-se a leitura dos parâmetros condutividade, turbidez e pH 
em sondas específicas. A partir dos resultados obtidos com as sondas, os frascos foram agrupados 
de modo a reduzir o número de amostras a 12 unidades no máximo, conservando-se as amostras de 
interesse, tais quais, aquelas coletadas no pico do hidrograma ou aquelas que apresentaram valores 
de turbidez extremos. Os parâmetros analisados nas amostras compostas foram os mesmos 
mencionados para as campanhas em período seco. Quatro eventos chuvosos foram amostrados entre 
fevereiro e abril de 2013: 28/02, 15/03, 28/03 e 08/04. 

O monitoramento da lagoa foi realizado em três etapas, sendo que a última delas ainda está 
em curso. Entre setembro e novembro de 2011, perfis verticais de temperatura (sonda SPT2, nke, 
França) e da biomassa fitoplanctônica (sonda bbe Moldaenke, Alemanha) foram realizados em 
média duas vezes por semana em três diferentes pontos na lagoa. A segunda fase do monitoramento 
ocorreu entre dezembro de 2011 e janeiro de 2013 constituindo-se de campanhas mensais em três 
pontos da lagoa, para avaliação dos seguintes parâmetros: profundidade do disco de Secchi; perfis 
verticais de temperatura, condutividade elétrica, pH e oxigênio dissolvido obtidos com a sonda 
multiparâmetros YSI 556 (EUA); amostras coletadas a 50 cm de profundidade para determinação 
das concentrações em nitrato, nitrito, amônia, fosfato, fósforo total e clorofila-a. A terceira e última 
etapa iniciou-se em março de 2013 quando instalou-se no ponto central da lagoa uma boia dotada de 
sensores automáticos para medida contínua da temperatura da água, condutividade elétrica, 
oxigênio dissolvido e fluorescência do fitoplâncton. As medidas são realizadas em frequência 
horária a 0,80 m de profundidade e os dados são transmitidos diariamente por GPRS para um 
endereço eletrônico previamente cadastrado. 

Os dados meteorológicos são fornecidos em frequência horária pelo Instituto Nacional de 
Meteorologia – INMET, o qual possui uma estação meteorológica situada a 3 km da lagoa da 
Pampulha. 
 
Modelagem hidrológica da bacia hidrográfica 

Para a modelagem quantitativa e qualitativa do escoamento superficial, foi escolhido o 
modelo Storm Water Management Model – SWMM (Rossman, 2010). Trata-se de um modelo de 
simulação dinâmica da relação chuva-vazão em bacias hidrográficas urbanas e da propagação de 
cheias em rios, canais e lagos. Este modelo também é capaz de simular a qualidade da água do 
escoamento, levando em consideração os processos de acúmulo, carreamento e transporte dos 
poluentes no sistema de drenagem. Mais detalhes sobre este modelo podem ser encontrados em 
Rossman (2010). 

Uma vez que o nível da água é monitorado nos tributários Ressaca e Sarandi, suas 
respectivas sub-bacias foram modeladas separadamente. A precipitação efetiva foi calculada através 
do método Curve Number e a propagação de cheias nos canais foi simulada pelo método da onda 
dinâmica. As bacias dos córregos Ressaca e Sarandi foram divididas respectivamente em 54 e 10 
sub-bacias de acordo com os dados cadastrais da rede de águas pluviais, as características 
topográficas e de ocupação e uso do solo e a locação do sistema de drenagem (Bonnary, 2011). 
Outras informações sobre as sub-bacias, tais quais inclinação e porcentagem de áreas impermeáveis, 
foram obtidas através de mapas e imagem de satélites. O método dos polígonos de Thiessen foi 
utilizado para distribuir espacialmente a precipitação registrada pelas estações pluviométricas. O 
método dos flutuadores está sendo utilizado para estimar a velocidade do escoamento nos pontos 
onde é realizada a medição do nível d’água. Em conjunto, esses dados serão utilizados para o 
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cálculo da vazão e dos coeficientes de rugosidade dos canais (equação de Manning). No entanto, 
como na estação chuvosa 2012/2013 ocorreram poucos eventos chuvosos será necessário coletar 
mais informações no próximo período de chuvas para concluir essa parte do estudo. A calibração 
dos parâmetros foi realizada através de um método automático baseado em algoritmos genéticos 
(Savic e Khu, 2005), tendo o critério de Nash como função de otimização.  

       
Modelagem ecológica da lagoa 

Em uma modelagem ecológica de um meio aquático é importante garantir primeiramente 
que os parâmetros físicos, tal qual a temperatura de água estão sendo bem representados pelo 
modelo, para em seguida proceder à modelagem dos parâmetros químicos e biológicos. O modelo 
determinístico DYRESM-CAEDYM (DYCD) está sendo utilizado para simular a temperatura da 
água e a biomassa de cianobactérias na lagoa da Pampulha. DYRESM (DYnamic REServoir 
Simulation Model) é um modelo hidrodinâmico unidimensional que simula a distribuição vertical 
da temperatura, salinidade e densidade em lagos e reservatórios. DYRESM pode ser acoplado a 
CAEDYM (Computational Aquatic Ecosystem Dynamics Model) para estudos biológico e/ou 
químicos, tais quais, o ciclo dos nutrientes e a sucessão algal. Os dados de entrada necessários a 
DYCD são mostrados na Figura 2, à direita. Maiores informações sobre DYCD podem ser 
encontradas em Hamilton e Schladow (1997). 

Na modelagem aqui proposta, a biomassa de cianobactérias é representada através da 
concentração equivalente em clorofila-a (chl-a). A limitação do crescimento algal pelos nutrientes 
N e P é simulada pela equação de Michaelis-Menten. As constantes de meia-saturação para N e P 
foram adotadas, respectivamente, iguais a 55 e 5 µgL-1. Para avaliar o desempenho do modelo, 
calculou-se o erro médio quadrático (root mean square error - rmse) entre as medidas em campo e 
os resultados do modelo para temperatura e biomassa de cianobactérias. 

 

 
Figura 2 – Diagrama da modelagem integrada: etapa da modelagem hidrológica à esquerda e as entradas e saídas do 

modelo do lago à direita. 
 
Modelagem integrada 

Uma vez calibrados e validados separadamente, o modelo hidrológico e o modelo da lagoa 
serão acoplados utilizando-se a quantidade e a qualidade do escoamento superficial simulado pelo 
modelo hidrológico como parâmetro de entrada para o modelo da lagoa. Esse por sua vez, simulará 
a temperatura da água e a dinâmica das cianobactérias como mostrado no esquema da Figura 2. 
 Essa modelagem integrada poderá ser aplicada para avaliar diferentes cenários de evolução 
da bacia hidrográfica, por exemplo: (i) mudanças meteorológicas como o aumento na temperatura 
do ar e alterações no regime de chuvas e na velocidade do vento; (ii) aumento no volume afluente e 
degradação da qualidade das águas devido à expansão da urbanização, ou ao contrário, melhorias no 
sistema de saneamento da bacia hidrográfica. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Até o presente momento foi possível realizar a modelagem quantitativa do escoamento 
superficial nas bacias dos córregos Ressaca e Sarandi durante a estação chuvosa 2011/2012. A 
modelagem do último período de chuvas (novembro 2012 a março 2013), incluindo a simulação da 
qualidade do escoamento encontra-se atualmente em fase de processamento. Em relação ao modelo 
da lagoa, uma simulação inicial da temperatura e da biomassa de cianobactérias foi realizada com 
os dados obtidos durante a primeira etapa de monitoramento (setembro a novembro de 2011). Os 
dados obtidos a partir dessa data, inclusive o monitoramento contínuo que está em curso, serão 
tratados e utilizados posteriormente. Da mesma forma, a modelagem acoplada do escoamento 
superficial e da dinâmica das cianobactérias na lagoa da Pampulha encontra-se ainda em fase 
preliminar e necessita de dados que estarão disponíveis em breve.   
 
Simulação do escoamento superficial 

O modelo representando o escoamento superficial na bacia do córrego Sarandi foi 
inicialmente calibrado entre 18/11/2011 e 13/01/2012 e validado entre 14/01/2012 e 13/03/2012. 
Em seguida, procedeu-se a uma calibração cruzada na qual o modelo foi calibrado no último 
período (14/01 – 13/03 de 2012) e validado no primeiro (18/11/2011 – 13/01/2013). Esse 
procedimento foi empregado com o intuito de confirmar os resultados obtidos pelo modelo, uma 
vez que o conjunto de dados disponíveis referia-se a somente uma estação chuvosa. O mesmo 
método foi aplicado na bacia do córrego Ressaca entre 01/02/2012 - 18/03/2012 e 19/03/2012 -
02/05/2012, período no qual os dados estavam disponíveis. 
 A modelagem da bacia do córrego Sarandi abrangeu a maior parte da estação chuvosa 
(precipitação total durante o período de calibração e validação = 1348,8 mm) e mostrou bons 
resultados (Tabela 2). O coeficiente de Nash variou entre 0,74 e 0,90 e o modelo reproduziu com 
sucesso a intensidade e os momentos em que ocorrem os picos de vazão (Figure 3). A modelagem 
da bacia do córrego Ressaca apresentou um desempenho um pouco inferior (Tabela 2), mas ainda 
assim os valores obtidos para o coeficiente de Nash foram superiores a 0,70, o que já indica uma 
boa concordância entre a simulação e os dados de campo (Bennis e Crobeddu, 2007). Tendo em 
vista os resultados obtidos com a simulação das bacias Ressaca e Sarandi e sabendo que as duas 
respondem por 70% da área de drenagem total da bacia da lagoa da Pampulha (ver Figura 1), os 
modelos podem ser considerados calibrados, validados e aptos a serem acoplados com o modelo da 
lagoa. 

 
Figura 3 – Resultados do modelo hidrológico e medidas realizadas em campo para a bacia do córrego Sarandi durante o 

período de calibração. No eixo superior, a precipitação medida no pluviômetro localizado no exutório do córrego. 
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Tabela 2 – Índices de desempenho do modelo hidrológico 
 Sarandi catchment Ressaca catchment 

Simulation Period (numbers 
of days) 

Total 
rainfall 
(mm) 

Nash 
coefficient 

Period (numbers 
of days) 

Total 
rainfall 
(mm) 

Nash 
coefficient 

Calibration 
18/11/2011 to 

13/11/2012 (56) 
1134.63 0.90 

01/02/2012 to 
18/03/2012 (46) 

169.65 0.74 

Validation 
14/01/2012 to 

14/03/2012 (60) 
214.13 0.74 

19/03/2012 to 
02/05/2012 (46) 

169.79 0.74 

Cross-
calibration 

14/01/2012 to 
14/03/2012 (60) 

214.13 0.87 
19/03/2012 to 

02/05/2012 (46) 
169.79 0.79 

Cross-
Validation 

18/11/2011 to 
13/11/2012 (56) 

1134.63 0.79 
01/02/2012 to 

18/03/2012 (46) 
169.65 0.71 

 
Simulação da temperatura da água e da biomassa de cianobactérias 

DYCD foi calibrado manualmente com os dados obtidos em campo no ponto de 
amostragem mais profundo (profundidade = 15,0 m) entre setembro e novembro de 2011. Os 
resultados do modelo foram coerentes com os dados obtidos em campo tanto para a temperatura da 
água (rmse médio = 0,61ºC, temperatura média no período = 21ºC) quanto para a biomassa de 
cianobactérias (rmse médio = 6,63 µg chl-a L-1, biomassa média no período = 30 µg chl-a L-1). A 
Figura 4 mostra os perfis verticais de concentração em chl-a simulados e medidos em campo. 
Durante as duas primeiras semanas da simulação, a distribuição vertical da biomassa é bastante 
homogênea. A partir do início de outubro a biomassa de cianobactérias aumenta em razão das 
condições meteorológicas favoráveis e o modelo foi capaz de reproduzir essas mudanças. Na 
semana do dia 18 de outubro, verifica-se uma discrepância entre o modelo e os dados de campo, 
sendo que esse problema coincide com uma falha mecânica que ocorreu no jato de água de uma 
fonte situada próximo ao ponto de amostragem. Esse jato possui apenas função estética, porém ele 
também contribui para mistura da coluna d’água em seu entorno. Através do modelo, foi ainda 
verificado que, durante o período de simulação, não houve limitação do crescimento algal devido à 
ausência de nutrientes. 
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Figura 4 – Resultados do modelo (linha azul) e medidas em campo (pontos vermelhos) para a biomassa de 

cianobactérias. Os valores de rmse estão em µg chl-aL-1. 
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CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
Nesse estudo foi proposta uma modelagem integrada da lagoa da Pampulha e de sua bacia 

hidrográfica. Nos próximos meses de trabalho, o modelo hidrológico e o modelo do lago serão 
validados com outra série de dados e poderão ser acoplados a fim de simular cenários de evolução 
da bacia. Os resultados obtidos ajudarão a determinar previamente os impactos de uma provável 
expansão da urbanização sobre a lagoa da Pampulha, um corpo d’água que possui grande 
importância turística, paisagística e cultural para Belo Horizonte. Impactos positivos resultantes de 
melhorias no sistema de saneamento também poderão ser avaliados e, dessa forma, as estratégias de 
gestão da lagoa e de sua bacia hidrográfica poderão ser direcionadas de forma mais adequadas.  
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