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Florações de Cianobactérias



Fósforo (P) 

 O Fósforo é o principal nutriente responsável pelas florações de
cianobactérias

 Estequiometricamente é o fator limitante (C:N:P), regula todo sistema

 Não é gasoso, portanto, após entrar no sistema ele permanece

 P é o parâmetro mais difícil de ser alcançado enquadramento



Florações de Cianobactérias

Fósforo (P)

Adaptações evolutivas de Cianobactérias:

• Utilizam melhor P em excesso, absorvem N da atmosfera;

• Dominam o ecossistema;

• Produzem toxinas e alelopáticos que inibem outras algas.



Fósforo, fator limitante

... Variações em TP geralmente são mais 
importantes do que em TN para prever variações 
em clorofila-a e fitoplâncton, especialmente  
cianobacterias.
Science of The Total Environment Volume 379, Issue 1, 15 June 2007, Pages 89-108; On 
the issue of limiting nutrient and predictions of cyanobacteria in aquatic systems by 
Lars Håkanson , Andreas C. Bryhn and Julia K. Hytteborn

… Oligotrofia promove a melhoria da qualidade 
nutricional em termos de composição 
fitoplanctônica, e.g. aumento de mixotróficos e 
redução da parcela de cianobactérias.
Limnologica - Ecology and Management of Inland Waters Volume 38, Issues 3-4, 22 
October 2008, Pages 189-202; Re-oligotrophication by phosphorus reduction and 
effects on seston quality in lakes by Ellen Van Donk, Dag O. Hessen, Antonie M. 
Verschoor and Ramesh D. Gulati

… a redução da entrada de nutrientes externos 
por meio do controle de cargas geralmente não é 
suficiente para controlar florações de 
cianobactérias

Water Science and Technology Volume 37, Issue 2, 1998, Pages 161-168
Understanding and management of cyanobacterial blooms in sub-tropical reservoirs 
of Queensland, Australia by Gary J. Jones and Wojciech Poplawski

... Para reverter a eutrofização o foco do manejo 
deve ser em reduzir as concentrações de 
fósforo..
PNAS August 12, 2008 vol. 105 no. 32 11254-11258; Eutrophication of lakes cannot be 
controlled by reducing nitrogen input: Results of a 37-year whole-ecosystem 
experiment by David W. Schindler, R. E. Hecky, D. L. Findlay, M. P. Stainton,B. R. Parker, 
M. J. Paterson, K. G. Beaty, M. Lyng and S. E. M. Kasian

… Fosfato é o nutriente que restringe a produção 
microbiana em ecossistemas aquáticos e 
marinhos
Nature 406, 54-56 (6 July 2000); Phosphate concentrations in lakes by Jeff J. Hudson, 
William D. Taylor & David W. Schindler



PT > 0,03 mg/L ou 30 µg/L

Limiar para ocorrência e controle de florações 

PO4 ≥ 0,02 mg/L

Obs: É impossível eliminar o fósforo do sistema, sempre 
restam concentrações mínimas 

Segundo diversos autores,  0,002 mg P/L sustentam toda a 
produção primária e cadeia tróficas de ambientes 
oligotróficos (Moss, 1990)



• Sem controlar a fonte interna de fósforo no sedimento, o sistema continuará sofrendo os efeitos 

da eutrofização por décadas (VAN OOSTERHAUT & LÜRLING, 2011; REIZEL ET AL., 2012, 2013).

• Para a recuperação do sistema,  o sedimento precisa ser tratado, mesmo que não haja mais 

cargas externas!!!  (SHAPIRO, 1991; JEPPESEN ET AL., 2005; HEINRICH-PRAST, 2012; SPEARS ET AL., 2014).

Fonte Interna de Eutrofização



PHOSLOCK

Desenvolvido pela Empresa do Governo Australiano CSIRO (www.csiro.au) 

Produto Natural:  Argila enriquecida com lantânio (La)

• Base: Bentonita (95%)

• Ingrediente ativo : Lantânio (5%)

• Adição do La3+ na argila atavés da 
troca de cátions Na (Patente 
Internacional) 

• Seguro para humanos e fauna 
aquática

http://www.csiro.au/


• Complexo insolúvel altamente estável (Rabdofânio);

• Estável em pH de 3 a 11 e condições anóxicas;

• 95% do PO4
-3 é adosrvido geralmente em até 4h;

• Sem o nutriente disponível, as cianobactérias passam a morrer
gradualmente.

Mecanismos de ação - PHOSLOCK



Como funciona? 

• Aplicado homogenemenete sobre a superfície;

• Sedimentação rápida em até 24 h;

• Forma-se uma fina de camada de poeira (1mm) no fundo.



Sem

oxigênio

O Phoslock® adsorve os influxos de fosfatos do sedimento, controlando a difusão de 

PO4 

+ Phoslock 

Com 

Oxigênio
Bioturbação

Turbulencia/mistura 

pelo vento

Dinâmica no fundo – com PHOSLOCK



• Certificações na Inglaterra, UK

• Certificação NSF/ANSI 60 permite uso em águas de abastecimento

• Certificado WQA Golden Label de produção industrial.

• Registro IBAMA nº 475/12-63 

Certificações ambientais
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lakes. Water Research.



Aspectos ecotoxicológicos

Testes de ecotoxicidade de acordo com padrões da Agência de Proteção
Ambiental (EPA) comprovam que não é tóxico para:

Vertebrados:
•Peixes (juvenis e adultos)

Invertebrados:
•Camarões (Macrobrachium sp.)
•Larvas (Chironomidae)
•Zooplankton (cladoceros-Daphnia)

•Algas verdes, diatomáceas.



Phoslock

Usos do Lantânio:

• catalisador no craqueamento do petróleo;

• componente absorvente de infravermelho na manufatura de vidros especiais 
e ópticos (La2O3 e/ou La(NO)3);

• adicionado ao aço para aumento da resistência mecânica;

• pedras de isqueiro, lentes telescópicas, na fabricação de ferro fundido e no 
tratamento de água...

O Lantânio está presente no medicamento Foznol, 
aprovado no Brasil pela ANVISA. A substância ativa do 
medicamento é o carbonato de lantânio. O carbonato de 
lantânio octaidratado reduz a absorção dos fosfatos 
presentes nos alimentos. O fosfato ligado carbonato de 
lantânio octaidratado não consegue ser absorvido através 
da parede intestinal e entrar na corrente sanguínea 
(Ministério da Saúde, 2012).



Tratamento Reservatório de Abastecimento

Lago Dourado, Santa Cruz do Sul – CORSAN

 90 ha – 15 ton

 Florações há poucos anos

 Levemente eutrófico





Resultados 

 Redução de 80 %TP - Classe 2 em apenas 1 mês

 Valores de PO4 abaixo de 0,01 mg/L

 Controle da floração

Classe 2 (<0,03 mg/L) 

Classe 4 (>0,05 mg/L) 



TRATAMENTO DO RESERVATÓRIO JOANES I- SALVADOR

• Abastecimento de 50% de Salvador



SISTEMA DO RESERVATÓRIO JOANES I 



3 ETAPAS DE APLICAÇÃO 2016 a 2017 

302 toneladas de Phoslock



3 ETAPAS DE APLICAÇÃO 2016 a 2017 



1ª APLICAÇÃO - PHOSLOCK

APLICAÇÃO: 06/01/2016 até 15/01/2016 – 45t



RESULTADOS DA EMBASA 

CP 1° AP > 1° AP

↓76% ↓58%

HIPEREUTRÓFICO

MESOTRÓFICO

↓80%

2° AP > 2° AP 3° AP > 3° AP

↓86%



RESULTADOS E MANUTENÇÃO 2018 A 2019 

- Controle de cianobactérias após o tratamento >80%, porém 
com oscilações em função da entrada da cargas 

- Ausência de toxinas em 2017

- A redução das algas gerou economia em produtos químicos no 
tratamento (3.500.000,00)

- Para manutenção do tratamento, serão aplicadas 84 toneladas 
de Phoslock entre 2018 a 2019



RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DA LAGOA DA 
PAMPULHA



MARCO ZERO
Situação anterior ao ínicio dos serviços

• Escumas de cianobactérias
• Excesso de matéria orgânica 
• Sedimento rico em nutrientes COLETA DE AMOSTRAS

Janeiro/2016



Condição Atual para Tratamento da Lagoa da Pampulha

Fracionamento do perfil sedimentológico para dimensionar a quantidade de 
matéria orgânica e fósforo prontamente disponível

FONTE INTERNA DE EUTROFIZAÇÃO



Condição Atual para Tratamento da Lagoa 
da Pampulha

• Fracionamento do perfil sedimentológico para dimensionar a quantidade de 
matéria orgânica e fósforo disponível

FONTE INTERNA DE EUTROFIZAÇÃO

0-5 cm

5-10 cm

10-20 cm



Condição Atual do Sedimento da 
Lagoa da Pampulha

Sedimento extremamente rico em fósforo : 

• 25013 mg/Kg de P total

• 3077 mg/Kg  - P prontamente disponível



Dosagem total Phoslock

Phoslock (ton)  (%)

Coluna da Água 297 23,8

Sedimento 603 48,2

Cargas da Bacia 1350 108,0

Total 1250 100,0

Compartimentos 
Tratamento 2 anos



1ª ETAPA DO TRATAMENTO (Abril a Dez./16)



1ª ETAPA DO TRATAMENTO (Abril a Dez./16)



1ª ETAPA DO TRATAMENTO (Abril a Dez./16)
Plano de Monitoramento da Qualidade da Água

PONTOS AMOSTRAIS

Pontos de Coleta Localização 

P1 Lagoa 

P2 Lagoa 

P3 Lagoa 

P4 Lagoa 

P5 Lagoa 

P6 Lagoa 

A1 Córrego Sarandi 

A2 Córrego Ressaca 

A3 Córrego Água Funda 

A4 Córrego Braúnas 

A5 Córrego AABB 

A6 Córrego Olhos D’Água 

A7 Córrego Tijuco 

A8 Córrego Mergulhão 

E5 Enseada AABB

E6 Enseada Olhos d’Água



1ª ETAPA DO TRATAMENTO (Abril a Dez./16)
Plano de Monitoramento da Qualidade da Água



PARÂMETROS INDICADORES DE DESEMPENHO 

Limite COPAM e CONAMA

Jan.17

Fósforo Total (mg/L): ˂0,05
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Indicador de presença de algas –

eutrofização

PARÂMETROS INDICADORES DE DESEMPENHO 

Limite COPAM e CONAMA

Jan.17

Cianobactérias (cél/mL): ˂100.000 0
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1ª ETAPA DO TRATAMENTO (Abril a Dez./16)
Resultados Visuais – Casa do Baile

PONTO 1
28.04.16

PONTO 1
22.06.16

PONTO 1
20.07.16

PONTO 1 
30.11.2016

PONTO 1 
21.12.2016

PONTO 1 
24.01.2017



1ª ETAPA DO TRATAMENTO (Abril a Dez./16)
Resultados Visuais – Cortina de Sedimentos

PONTO 2
28.04.16

PONTO 2
22.06.16

PONTO 2
18.07.16

PONTO 2
30.11.16

PONTO 2
21.12.16
PONTO 2
08.01.17 



1ª ETAPA DO TRATAMENTO (Abril a Dez./16)
Resultados Visuais – Enseada Córrego Tijuco

Ponto 3
28/04/16 
PONTO 3
22.06.16

PONTO 3
18.07.16

PONTO 3
30.11.16

PONTO  3 
21.12.16

PONTO 3
10.01.2017
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RESULTADOS VISUAIS
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RESULTADOS VISUAIS
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RESULTADOS VISUAIS
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RESULTADOS VISUAIS



47

RESULTADOS VISUAIS
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RESULTADOS VISUAIS



Resultados Visuais – Janeiro/2018
Área 2 – Enseada Córrego Tijuco



Resultados Visuais – Janeiro/2018
Área 4 – Casa do Baile



INSTALAÇÃO CORTINA DE SEDIMENTO 

LAGOA DA PAMPULHA – OUTUBRO DE 2016



INSTALAÇÃO CORTINA DE SEDIMENTO 

LAGOA DA PAMPULHA – OUTUBRO DE 2016



INSTALAÇÃO CORTINA DE SEDIMENTO 



INSTALAÇÃO CORTINA DE SEDIMENTO 



Modelagem Matemática

Previsão de cenários:
 Efeitos das Cargas de nutrientes 
 Heterogeneidade espacial
 Duração de tratamentos

 Hidrodinâmica
 Qualidade da água



MODELO HIDRODINÂMICO

A gestão do serviço de recuperação da qualidade da água é
realizada por meio de modelos computacionais que permitem
realizar uma análise da dinâmica espacial e temporal de
aspectos qualitativos do recurso hídrico considerando
condições de contorno como impactos antropogênicos

DELFT3D

Módulo hidrodinâmico

Módulo de qualidade de água
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MODELO HIDRODINÂMICO

Discretização Espacial
Grade de células para representar o sistema e inserir as condições de
contorno de vazões e aportes de cargas.



MODELO HIDRODINÂMICO

Vazões
Variações temporais em cada um dos tributários estimadas com base em
estudos hidrológicos pretéritos e utilizadas na simulação hidrodinâmica
como condição de contorno de fluxo.

DELFT3D
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DADOS DE ENTRADA - VENTO
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DADOS DE ENTRADA - CONCENTRAÇÃO



MODELO HIDRODINÂMICO  

Campo vetorial de velocidade durante alta descarga fluvial (novembro)



MODELO HIDRODINÂMICO  

Campo vetorial de velocidade durante baixa descarga fluvial (Julho)

• Durante o pico de vazões, a ação do vento 
passa a ter menor importância sobre o 
padrão de circulação e, nesses instantes, 
as correntes oriundas da Área 1 para a 
Área 2 e Área 3 são ainda mais 
intensificadas ;

• Velocidades na Área 1 chegam a 0,1 m/s;
• Correntes na Área 3 não ultrapassam 

valores acima de 0,02 m/s;
• Não se observa a formação de vórtices de 

longa duração durante os eventos de 
chuva, favorecendo o processo de 
dispersão de constituintes para a área de 
jusante do sistema, isto é, em direção ao 
vertedor. 

Área 1
Área 3

Área 2
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TEMPO DE RESIDÊNCIA

Tempo de residência => os índices pluviométricos ocorridos em novembro e dezembro
de 2016 reduziram o tempo de renovação em 60%.
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CALIBRAÇÃO  DE DBO
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RESULTADOS DE QUALIDADE DE ÁGUA - FÓSFORO



MODELO DE QUALIDADE DE ÁGUA  

CENÁRIO D: Análise do efeito isolado das cargas do Tijuco registradas ao longo de 2016 

Resultado: Tempo de permanência de concentração incremental de fósforo causado 
isoladamente pelas cargas do córrego Tijuco registradas ao longo do terceiro 
trimestre



TIJUCO 2016

CENÁRIO D: Análise do efeito isolado das cargas do Tijuco registradas ao longo de 2016 



MODELO DE QUALIDADE DE ÁGUA  

CENÁRIO D: Análise do efeito isolado das cargas do Tijuco registradas ao longo de 2016 

Resultado: Tempo de permanência de concentração incremental de fósforo causado 
isoladamente pelas cargas do córrego Tijuco registradas ao longo do quarto 
trimestre



MODELO DE QUALIDADE DE ÁGUA  

CENÁRIO D: Análise do efeito isolado das cargas do Tijuco registradas ao longo de 2016 

Resultado: Tempo de permanência de concentração incremental de fósforo causado 
isoladamente pelas cargas do córrego Tijuco registradas ao longo do quarto 
trimestre



MODELO DE QUALIDADE DE ÁGUA  

Resultados:

CENÁRIO C: Efeito isolado do extravasamento da rede coletora de esgoto na bacia de 
drenagem do córrego Tijuco

• Variação espacial do fósforo, ao longo
do transecto abaixo, no instante logo
após o término do aporte de esgoto;

Lançamento isolado de esgoto na bacia do rio Tijuco é capaz 
de descaracterizar a classe 3 da lagoa até próximo ao vertedouro (mais de 2km)



MODELO DE QUALIDADE DE ÁGUA  

Resultados:

Estiagem Chuvoso

Aumento de até 0,2 mg/L na
região do braço do córrego
Tijuco, 0,09 mg/L no P4 e 0,07
mg/L no P3.

25%

50%



MODELO DE QUALIDADE DE ÁGUA  

Série temporal da concentração de fósforo no braço dos córregos Tijuco e no 
P3 nos cenários W-III e W-IV

Resultados:
Período de

Estiagem

Período

Chuvoso

Período de

Estiagem

Período

Chuvoso

CENÁRIO C: Efeito isolado do extravasamento da rede coletora de esgoto na bacia de 
drenagem do córrego Tijuco



MODELO DE QUALIDADE DE ÁGUA  

CENÁRIO D: Análise do efeito isolado das cargas do Tijuco registradas ao longo de 2016 

Resultado:

Os resultados deste último cenário indicam que, caso a lagoa estivesse enquadrada em
Classe 3, o aporte do córrego Tijuco, tal como foi medido, seria suficiente para
descaracterizar o enquadramento nos braços durante todo o quarto trimestre de 2016,
e com significativa permanência também nos demais trimestres.

Nas demais regiões da lagoa, as cargas do Tijuco causariam o desenquadramento no
período chuvoso, com duração de 60 dias.



FLUSHING ESTIAGEM



FLUSHING CHUVA
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MODELAGEM COMO PLATAFORMA DE DECISÃO



MUITO OBRIGADO!

Tiago.ferreira@phoslock.com.br
contato@phoslock.com.br

+55 51 993640138

mailto:Tiago.ferreira@phoslock.com.br
mailto:contato@phoslock.com.br


Modelagem Hidrodinâmica

Série de Vazões – 2006 a 2009 

Hidrografia- implementação de afluentes 

 



Modelagem Hidrodinâmica

Período de SecaPeríodo de Cheia



Tempo de Residência

Análise de Flushing

Tempo Descarga de constituintes 

conservativo 

TR < 8 meses 

Inferior ao estimado 

anteriormente



Modelagem de Q.A - CALIBRAÇÃO

Simulado x Observado  

2 anos de Simulação  

• Baseado na caracterização inicial – Novembro

• Vazões dos córregos observadas x simuladas 



Calibração

Simulado x Observado 



Cenários e Validação 

Cenário de Estiagem (Março) Cenário de Cheia (Maio)

Representação do cenário atual de fósforo 

Divisão da grade
2 compartimentos





INSTALAÇÃO CORTINA DE SEDIMENTO 



Tratamento da Lagoa Rodrigo de Freitas



Caracterização da Lagoa

Impactos da Poluição ao longo de várias décadas 

• Poluição intensa no passado e baixa renovação natural com o água do mar

• Florações de algas filamentosas e cianobactérias tóxicas Synechocystis aquatilis,
Pseudoanabaena limnetica, Prorocentrum minimum e Chrysocromulina sp (Domingos et 
al., 2012)

• Mortandades frequentes ( quase anuais) de peixes por baixa oxigenação e toxinas de 
algas (Domingos et al., 2012; Soares et al., 2012)

• No evento de 2010  as concentrações de OD se mostraram adequadas para a vida 
aquática e a mortandade foi associada somente à alga Chrysocromulina sp. (Soares et al., 
2012)

  

 
2002 (100 toneladas)                            2010 (86 toneladas)



Caracterização da Lagoa Rodrigo de Freitas

Formação Original:

• conexão intermitente com o mar regulada por 
meio de um cordão de areia, 

• rompido em momentos de precipitação 
intensa na bacia. 

• Renovação sazonal pela chuva e durante 
marés extremas enquanto a barra 
permanecesse aberta  

Configuração Atual (Lagoa Sufocada)

• Circundada e aterrada por construções, perdeu 
parte de sua área original

• Conexão natural substituída pelo canal J. de Alah

• Instalação de comportas para regular a troca de 
água entre a Lagoa e o mar.

• Elevado tempo de residência > 365 dias em 
algumas áreas



• A lagoa está acima do nível do mar, portanto não há como entrar água do mar para a lagoa, 
exceto em momentos de maré alta e/ou eventos de ressacas;

• As modificações de nível da Lagoa decorrem basicamente de eventos de chuva na bacia e de 
operações de comporta no canal, que  permitem o extravasamento das águas da Lagoa para o 
mar, após dragagem do bloqueio de areia na embocadura. (ROSMAN, 2009)

• É normal que durante muitos meses não ocorra entrada de água, apenas extravasamento 
(FONTE: COPPETEC, 2009). As entradas de peixes e larvas do mar para a lagoa também não 
ocorrem nestes períodos

Causas: Baixa taxa de renovação hidráulica

Fonte: 

COPPETEC (2009)



Melhorias implementadas nos últimos anos

“Foram observados progressos quanto à questão sanitária, em comparação a períodos anteriormente 
estudados, com redução dos lançamentos de esgoto, que representa grande fonte de nutrientes 

(Soares et al., 2012)”

Reformas nas elevatórias de esgoto (CEDAE) promoveram a diminuição de aportes de esgoto dos rios 
Cabeça e Macacos. 



“Apesar das melhorias na qualidade de água, o conjunto dos resultados apresentados 
revela a permanência da classificação na categoria eutrófico ou hipertrófico, de 
acordo com o sistema adotado, já aplicado à Lagoa Rodrigo de Freitas. (SOARES et al., 
2012, HEINRICH-PRAST, 2012.)

Problemas remanescentes 

“a questão sanitária dos canais e afluentes da Lagoa, ainda não completamente
equacionada, contribui com o aporte de matéria orgânica que pode fluir para a Lagoa
nessas ocasiões.” (SOARES et al., 2012)

“Permanece o risco de mortandade extensiva de peixes no verão, associada à
elevação dos índices de pluviosidade e sua carga orgânica nessa época, uma vez que
a captação da galeria de cintura só é eficiente em tempo seco. (SOARES et al., 2012)



• “Ainda que sejam promovidas ações que mantenham livres de lançamentos de
origem orgânica, estoques de nutrientes acumulados ao longo do tempo ainda
poderão estar em permanente troca nos compartimentos aquáticos (sedimento e
coluna d’água), mantendo condições de eutrofização” (SANTORO, 2012)

• “Como o sedimento da LRF apresenta grandes quantidades de nutrientes,
possivelmente este ambiente continuará a apresentar uma condição eutrófica
por muitos anos, mesmo após a interrupção total do aporte de esgotos”
(HEINRICH- PRAST, 2012)

Desafios atuais 



Qualidade da Água da Lagoa Rodrigo de 
Freitas

Monitoramento realizado pela SMAC (Secretaria Municipal de meio Ambiente) 

Características do sistema
• Área: 2,2 km²
• Perímetro= 7,8 km
• Z média= 2,8m 
• Volume = 6.200.000 m³

LRF6

Dados de 2011 a 2014
• 6 pontos de monitoramento na 

lagoa 
• Coletas semanais 
• 1 ponto com monitoramento 

contínuo para  variáveis imediatas 
(LRF3)

• Canais General Garzon, Jardim de 
Alah



Classe 2 Água Doce (0,030 mg/L)

Classe 1 Água Salobra (0,062 mg/L)

Média 2011-2014 PT mg/L

LRF1 0,072

LRF2 0,070

LRF3 0,064

LRF4 0,056

LRF5 0,062

LRF6 0,032

Média geral 0,060

Fósforo Total (atual) 

• Alternância entre Classe 2 e 3 (>0,093 mg/L) para águas salobras ao longo dos últimos anos 

• Leve redução em 2014, mas ainda com picos de P, decorrentes da ressuspensão de sedimento- fonte 
interna de eutrofização e/ou aportes da bacia

• Se considerasse o limite para água doce (0,03 mg/L),  a lagoa estaria 90% do tempo em Classe 3 

• Devido à baixa salinidade, baixa renovação e alto tempo de residência, estas concentrações de PT 
são ainda bastante elevadas e promovem florações de cianobactérias conforme observado em 2014

Classe 2 Água Salobra (0,093 mg/L)



Referencias internacionais de Fósforo 

É necessário reduzir no mínimo 50% do PT na Lagoa, que atualmente é 60 ug/L 



• Fósforo na coluna da água: 0,06 mg/L x 6.200.300 m3 == 372 kg P               37,2 toneladas

• Fósforo biodisponível no sedimento (3 cm):  2.327 kg P                 233,7 toneladas

• 270 toneladas de Phoslock 

• Aplicação Inicial de 21 toneladas – 60% do fósforo na coluna da água

• Aplicações anuais subsquentes

• Abatimento gradual da fonte interna de 
Eutrofização no sedimento

Dosagem para tratamento



Dosagem total

Esta dosagem equivale a 46,44 mg Phoslock/L 

A NSF/ANSI 60 (EUA) permite até 80 mg/L para reservatórios de abastecimento humano

Lagos na Alemanha são tratados com doses superiores a 500 mg/L e nunca houve 
toxicidade detectada


