
 

 

AVALIAÇÃO DA TÉCNICA “FLOCK & LOCK” NO CONTROLE DA 

EUTROFIZAÇÃO E SOBRE VARÁVEIS DA QUALIDADE DA ÁGUA: 

ESTUDO DE CASO EM UMA LAGOA COSTEIRA HIPEREUTRÓFICA 

 
Natália Pessoa Noyma – np.noyma@gmail.com 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Departamento de Biologia Vegetal 

Rua Francisco Xavier, 524  
20550-900 – Rio de Janeiro – RJ 

 

Leonardo de Magalhães – ldemagalhaes@hotmail.com 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Departamento de Biologia Vegetal 

Rua Francisco Xavier, 524  
20550-900 – Rio de Janeiro – RJ 

 

Vivian Balthazar Gonçalves Leite – vivianleite_93@hotmail.com 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Departamento de Biologia Vegetal 

Rua Francisco Xavier, 524  
20550-900 – Rio de Janeiro – RJ 

 
Miquel Lürling – miquel.lurling@wur.nl 

Wageningen University 

Droevendaalsesteeg 4  
6700 HB – Wageningen – Países Baixos 

 
Marcelo Manzi Marinho – manzi.uerj@gmail.com 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Departamento de Biologia Vegetal 

Rua Francisco Xavier, 524  
20550-900 – Rio de Janeiro – RJ 

 
Resumo: Eutrofização é um dos maiores problemas para a qualidade da água em ambientes 

continentais, sendo, florações de cianobactérias, uma das principais consequências. Nestas condições 

(florações e elevada carga de nutrientes, principalmente fósforo- P) um método curativo combinando 

pequena dose de coagulante e um adsorvente de fósforo em fase sólida (APS) parece ser adequado. 

Esse método remove cianobactérias da água e imobiliza o P nos sedimentos criando uma barreira 

física. Este trabalho monitorou a qualidade hídrica da lagoa de Jacarepaguá (RJ) e ocorrência de 

cianobactérias durante um ano. Testamos, também, o uso de coagulantes (inorgânico e orgânico) e 

um APS na diminuição de P disponível e na remoção de cianobactérias desse sistema. No 

monitoramento foram mensurados perfis verticais de temperatura da água, oxigênio dissolvido (OD), 

pH, salinidade e coletadas amostras para a análise de nutrientes e clorofila-a. Amostras da 

subsuperfície foram levadas ao laboratório para bioensaios de floculação-sedimentação. A lagoa 

apresentou temperatura da água elevada, concentrações de OD próximas à anoxia na maioria dos 

meses, altas concentrações de nutrientes (dissolvidos e totais) e clorofila-a , com dominância de 

cianobactérias em quase todo o ano. Os experimentos de floculação-sedimetação mostraram uma 

eficiência de remoção de cianobactérias com o uso do coagulante policloreto de alumínio (PAC) 

sozinho ou combinado com APS, porém o uso de quitosana não foi satisfatório. A lagoa de 

Jacarepaguá foi classificada como um ambiente hipereutrófico com florações recorrentes de 

cianobactérias.  O método de floculação-sedimetação com o uso de PAC mostrou ser promissor como 

método curativo para mitigação de florações. 
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EFFECTS OF A FLOCK & LOCK TECHNIQUE IN 

EUTROPHICATION CONTROL ON WATER QUALITY VARIABLES: 

A CASE STUDY IN A HYPERTROPHIC COASTAL LAGOON 
 

 

Abstract: Eutrophication is a major problem for water quality in inland waters, resulting in toxic 

cyanobacteria blooms. These conditions (blooms and high load of nutrients - mainly P) a curative 

method combining a low dose of coagulant and a solid phase phosphorus adsorbent (APS) seems to be 

appropriate. This method removes cyanobacteria and immobilizes P in the sediments creating a 

physical barrier. This work monitored the water quality of Jacarepaguá lagoon (RJ) and the 

occurrence of cyanobacteria for a year (2014-2015). We tested also the use of coagulants and an APS 

for P decreasing and removing cyanobacteria in that system. On the monitoring were measured 

vertical profiles of water temperature, oxygen concentration (DO), pH, salinity and integrated 

samples were collected for analysis of nutrients and chlorophyll-a. Samples of subsurface were taken 

to the laboratory for flocculation-sedimentation bioassays. We observed high water temperatures, DO 

concentrations close to anoxia in most months, high concentrations of dissolved and total nutrients 

and chlorophyll-a, with cyanobacteria dominance in almost all year. Our experiments showed 

flocculation-sedimentation cyanobacteria removal efficiency with the use of the polyaluminium 

chloride coagulant (PAC) alone or combined with APS, but the use of chitosan has not been 

satisfactory. The Jacarepaguá lagoon was classified as a hypereutrophic environment with recurrent 

blooms of cyanobacteria. As a curative method for the cyanobacterial bloom, the flocculation-

sedimentation method using PAC has proved to be promising. 

 

Keywords: Bloom control, chitosan, eutrophication, LMB, PAC. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
A eutrofização é considerada o problema mais importante para a qualidade da água em 

ambientes de águas doce e costeiras em todo o mundo (SMITH & SCHINDLER, 2009). Uma das 

principais consequências da eutrofização são as florações de espécies fitoplanctônicas, principalmente 

cianobactérias que podem crescer em grandes densidades chegando até mesmo a formar densas 

camadas e espumas na superfície da água (CHORUS et al., 2000). Como consequência dessas 

florações ocorre substancial redução da qualidade desses sistemas e a massa d’água torna-se mais 

túrbida, mal cheirosa, e com deficiência noturna de oxigênio capaz de provocar mortandade de peixes 

(SMITH et al., 1999; PAERL & HUISMAN, 2008) e graves impactos econômicos (STEFFENSEN, 

2008).  

Muitas espécies de cianobactérias são capazes de produzir toxinas que provocam danos 

ou até mesmo falência de órgãos, como o fígado, além de problemas digestivos e doenças 

neurológicas, gerando um grave problema à saúde pública. Casos de intoxicação por cianotoxinas já 

foram reportados em animais (FAASSEN et al., 2012; LÜRLING & FAASSEN, 2013) e em seres 

humanos, como ocorrido na cidade de Caruaru (Brasil), onde pacientes de uma clínica de hemodiálise 

receberam água contaminada com hepatoxinas e desenvolveram hepatotoxicoses (JOCHIMSEN et al., 

1998). Assim, o controle dos processos que levam a eutrofização e a mitigação dos problemas 

provocados pelas florações de cianobactérias é um desafio para o gerenciamento dos corpos hídricos.  

O primeiro passo para o controle da eutrofização é a redução direta das entradas de 

fósforo no ambiente (COOKE et al., 2005; HILT et al., 2006). A redução das cargas externas de 

fósforo é capaz de provocar significativas melhorias na qualidade da água (SAS, 1989), mas, muitas 



 

 

vezes, os corpos d’água  mostram quase nenhum sinal de recuperação em resposta à redução da carga 

externa de nutrientes (MARSDEN, 1989; JEPPESEN et al., 1991; VAN Der MOLEN& BOERS, 

1994). Essa lenta resposta pode ser explicada pela elevada carga interna que permanece no sedimento 

(SONDERGAARD et al., 1990; COOKE et al., 2005). A liberação do fósforo pelo sedimento é capaz 

de atrasar por décadas a recuperação do sistema (SØNDERGAARD et al., 1999; COOKE et al., 

2005). Portanto em sistemas enriquecidos é necessário não somente a redução do aporte externo de 

fósforo, mas também a redução da carga interna, principalmente a liberada pelo sedimento.  

Abordagens de geo-engenharia, que são definidas como a manipulação de processos 

biogeoquímicos, onde P é comumente o alvo, utilizando materiais para alcançar uma resposta desejada 

do ponto de vista químico e/ou ecológico (SPEARS et al., 2014), representam um conjunto de 

ferramentas com as quais a qualidade da água pode ser melhorada no curto prazo, acelerando assim a 

recuperação. As técnicas capazes de sequestrar o fósforo em vez de removê-lo do sedimento 

enriquecido são menos custosas (COOKE et al., 2005). Diversas são as substâncias capazes de 

adsorver o fósforo e isolá-lo no sedimento, entre elas podem ser utilizados sais de alumínio, cálcio e 

ferro (COOKE et al., 1993, 2005), argilas (VERSPAGEN et al., 2006) e argilas modificadas (GIBBS 

& OZKUNDAKCI, 2011; ZAMPARAS et al., 2012; LÜRLING & VAN OOSTERHOUT, 2013).  

Apesar da capacidade de adsorção por fósforo, diversos são os fatores que interferem na 

sua eficiência, dentre elas são consideradas mais importantes as mudanças no pH (ROSS 2008), nas 

concentrações de oxigênio dissolvido (CORREL, 1998) e substâncias húmicas (LÜRLING et al., 

2014). Estas vêm sendo apontadas como a principal razão para a melhor remoção de P em 

experimentos de laboratório quando comparada a sua eficiência no ambiente (LÜRLING & 

FAASSEN, 2012; LÜRLING & VAN OOSTERHOUT 2013; VAN OOSTERHOUT et al., 2014) e 

isso deve-se a sua capacidade de quelar a argila e outras substâncias adsorventes, como o Lantanium, 

formando complexos que impedem a precipitação do fósforo (TOMBÁCZ et al., 2004; LURLING et 

al., 2014).  

Como florações de cianobactérias apresentam um elevado risco para os usos da águas 

infestadas, redução imediata do perigo é o mais desejável. A aplicação de adsorventes de P em fase 

sólida, quando a maior parte do fósforo presente na coluna de água está na fração dissolvida pode ser 

uma opção. No entanto, isto significa que os gestores de recursos hídricos devem esperar a ocorrênia 

desta situação, portanto, pode ser impossível em águas que sofrem de florações perenes, como 

observada em muitos sistemas tropicais. Além disso, no Brasil, tentativas de remoção de fósforo 

utilizando apenas adsorventes em fase sólida não alcançaram os resultados esperados (Oliveira, 

Becker, com. pessoal). Isto se deve, provavelmente, à interferências causadas por substâncias como 

compostos húmicos e ânions oxigenados. 

Nesse contexto, um tratamento “Flock and Lock” que combina pequena dose de 

floculante com um adsorvente de fósforo em fase sólida parece ser mais adequado. Este método além 

de remover as formas dissolvidas e particuladas de P, pode reduzir a influência de substâncias húmicas 

e compostos oxiônicos que interferem no processo de adsorção (LIU et al., 2009, LÜRLING & VAN 

OOSTERHOUT 2013). Essa técnica, já utilizada com sucesso em lagos holandeses, aplica uma 

concentração maior de adsorvente capaz de bloquear a liberação do fósforo do sedimento (LURLING 

& VAN OOSTERHOUT, 2013; LURLING et al., 2012).  

A Lagoa de Jacarepaguá é uma lagoa costeira situada na região oeste do Munícipio do 

Rio de Janeiro, cujo impacto antropogênico é evidenciado pela ocupação urbana desordenada, que 

resulta no aporte de efluentes sem nenhum tipo de tratamento. Como consequência, florações 

frequentes de cianobactérias vêm sendo registradas desde a década de 1990 (GOMES et al., 2009), 

inclusive tendo sido registrados a ocorrência de cepas produtoras de cianotoxinas e o acúmulo dessas 

toxinas pelo zooplâncton e pelo pescado (FERRÃO-FILHO et al., 2002; MAGALHÃES et al., 2001). 

Restringir ou interromper completamente o aporte externo de nutrientes é o primeiro 

passo para gerenciar a eutrofização (COOKE et al., 2005). Mas na Lagoa de Jacarepaguá, é esperado 

que os nutrientes acumulados nos sedimentos ricos m matéria orgânica retardem a recuperação mesmo 



 

 

ou quando as reduções da carga externa forem efetivas (JEPPESEN et al,. 1991; SØNDERGAARD et 

al., 1999; COOKE et al., 2005). Considerando os jogos olímpicos Rio 2016, as autoridades discutiram 

a possibilidade da dragagem como medida de mitigação. Entretanto, sem a redução dos aportes 

externos, as águas continuarão ricas em nutrientes e infestadas de cianobactérias. Portanto, nós 

exploramos a possibilidade de medidas curativas eficientes, rápidas, baratas e seguras para mitigar as 

florações de cianobactérias, nos períodos em que é particularmente necessária, como torno dos Jogos 

Olímpicos de 2016. 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade hídrica da Lagoa de 

Jacarepaguá através de monitoramento físico, químico e da ocorrência de cianobactérias. Também 

objetivamos testar a aplicabilidade da ação isolada e conjunta de floculantes e adsorvente em fase 

sólida na diminuição de P disponível e na remoção de biomassa de cianobactérias em um sistema de 

água salobra. 

 

2. METODOLOGIA 
 

A lagoa de Jacarepaguá foi monitorada em duas estações de coleta (JAC 18- 

22º58’36.8’’S 43º22’48.5”W, e JAC 20-22º59’14.1’’S 43º24’9.6’’W; Figura 1) durante o período de 

dezembro de 2014 a dezembro de 2015. 

 

 

 
Figura 1: Painel A: Localização da lagoa de Jacarepaguán e pontos amostrais (JAC 18 e JAC 20). 

Painel B: Vista da lagoa de Jacarepaguá. Painel C e D: Floração de cianobactérias na lagoa de 

Jacarepaguá (janeiro de 2015). Painel E: As principais espécies fitoplanctônicas observadas (Colônias 

de Microcystis aeruginosa e filamentos de Planktothrix agardhii – Janeiro 2015). Fonte: De 

MAGALHÃES et al. 2016 

 

2.1. Amostragem 

Nos pontos amostrais foram mensuradas o perfil vertical da temperatura da água, 

concentração de oxigênio, pH e  salinidade utilizando sonda de multiparâmetros (YSI modelo 600R). 

A transparência da água foi determinada através da profundidade do disco de Secchi. Amostras 



 

 

integradas da coluna da água foram obtidas através de um coletor de PVC de 1,5 m para a análise de 

nutrientes e clorofila-a. Partes das amostras integradas foram filtradas em filtro de fibra de vidro 

(Macherey-Nagel GF-3) e mantidas congeladas até a análise do fósforo solúvel reativo (FSR), íon 

amônio (N-NH4
+
), nitrito (N-NO2

-
), nitrato (N-NO3

-
). As amostras não filtradas foram usadas para a 

determinação da alcalinidade da água, concentração de clorofila-a, e congeladas até a análise da fração 

particulada de fósforo e nitrogênio. No ponto JAC 20 foi também coletado 5 litros de amostra da 

subsuperfície para a realização dos bioensaios de floculação-sedimentação (Flock and Lock). 

2.2. Análise das amostras 

A profundidade da zona eufótica foi definida sendo 2,7 a profundidade do disco de Secchi 

(Cole, 1994). O FSR, N-NH4
+
, N-NO2

-
, N-NO3

-
 assim como fósforo total (PT) e nitrogênio total (NT) 

foram analisados com o uso de um analisador por injeção de fluxo (Flow inject analyser-FIA) 

seguindo a metodologia específica do fabricante (FIAlab 2500, FIALab Instruments Inc., Seattle, 

Washington). O nitrogênio inorgânico dissolvido (DIN) foi definido como a soma dos íons N-NO3
-
, 

N.NH4
+
 e N.NO2

-
. A clorofila-a foi determinada através de analisador de fitoplâncton (PHYTOPAM, 

Walz-Alemanha). O estado trófico da lagoa foi determinada com base nas concentração média de TP e 

clorofila-a, segundo proposto NÜRNBERG  (1996). 

2.3. Ensaios de flutuação sedimentação 

Ensaios de flutuação-sedimentação foram utilizados para determinar o efeito dos 

coagulantes e do adsorvente de fósforo sobre a remoção da biomassa de cianobactérias da coluna 

d’água e remoção de FSR. Esses ensaios foram realizados nos meses de fevereiro, maio, junho e 

novembro de 2015 e tiveram o objetivo de considerar os possíveis efeitos das mudanças nas condições 

químicas e físico-quimicas da água ao longo do ano. 

Foram testados um coagulante orgânico – quitosana (CHI) em concentração final de 2 mg 

L
-1

 e um inorgânico - policloreto de alumínio (PAC) em concentrações de 2 mg Al L
-1

 e 8 mg Al L
-1

 . 

A argila (bentonita) modificada com lantânio (Phoslock
®
, BML) foi utilizada como adsorvente de P 

em fase sólida, em concentração final 400 mg L
-1

.  

Antes do início dos experimentos, as amostras de água da lagoa eram homogeneizadas e 

subamostras foram retiradas para a determinação na concentração de clorofila inicial em cada 

experimento. A partir disso, alíquotas de 60 mL da amostra homogeneizada foram transferidas para 

tubos de ensaio com capacidade de 75 mL e adicionados os tratamentos descritos abaixo:  

 

 Controle - somente água da lagoa  

 Quitosana(CHI)  

 Policloreto de alumínio (PAC) 2 e 8 mg Al L
-1

 

 Bentonita Modificada com Lantânio (LMB)  

 LMB+CHI   

 LMB+PAC 2 mg Al L
-1

  

 LMB+PAC 8 mg Al L
-1

  

 

Após a adição dos tratamentos, cada tubo foi homogeneizado e incubado, em temperatura 

ambiente, estático, por duas horas. Ao fim desse período, amostras para a análise de clorofila-a foram 

retiradas do topo e fundo dos tubos teste. Foram também retiradas amostras para análise de FRS e o 

pH foi determinado ara cada tubo. A eficácia na sedimentação da biomassa de cianobactérias dos 

tratamentos foi baseada na comparação estatística entre a concentração de clorofila-a observada no 

topo e fundo de cada tubo teste. 



 

 

3. Resultados e discusão 

3.1. Qualidade das águas na Lagoa de Jacarepaguá 

A lagoa de Jacarepaguá apresentou temperaturas da água elevadas, especialmente nos 

meses de verão, sendo as máximas observadas em janeiro de 2015 (35 e 32ºC, JAC 18 e JAC 20, 

respectivamente).  As menores temperaturas foram observadas nas maiores profundidades no mês de 

junho em ambos as estações de coleta chegando a 21,3 °C (1 m, JAC 18) e 20 °C (1,5 m, JAC 20). Em 

janeiro, o mês mais quente, foi observada estratificação térmica em ambos os pontos (JAC 18 e JAC 

20) já nos demais meses as temperaturas foram mais homogêneas (Figura 2).   

No ponto JAC 18 e JAC 20 nos meses entre dezembro de 2014 a fevereiro de 2015 e 

dezembro e janeiro de 2015 foram observadas oxiclina aparente com diminuição das concentrações de 

OD em direção as maiores profundidades.  Nos outros meses as concentrações de OD foram 

homogenêas na coluna da água, porém um estado próximo ou de anoxia (< 1mg L
-1

) foi observado na 

maioria dos meses de monitoramento (Figura 2). A condição de anoxia próxima ao sedimento altera 

potencial redox, favorecendo a solubilização dos elementos metálicos, Fe e Mn, com a 

consequente liberação do fósforo retido naquelas estruturas para a água intersticial. Nessas 

condições, o sedimento funciona como uma fonte interna de fósforo para a água. 

 

 
Figura 2: Isolineas de temperatura da água e de oxigênio dissolvido nos pontos JAC 18 e JAC 20 no 

período de dezembro de 2014 à dezembro de 2015. 

 

O pH da  lagoa  variou de levemente neutro à alcalino. Valores mais elevados do pH 

podem estar associado à alta biomossa fitoplanctônica e, consequentemente, maior produção primária 

(ESTEVES, 2012)  

A salinidade da água apresentou maior valor no mês de agosto (13,1) no ponto JAC 18 a 

1m de profundidade, chegando ao valor mínimo de 0, no mês de maio, na superfície. No ponto JAC 20 

foi observado uma salinidade máxima de 7,8  à 1,5 m de profundidade no mês de julho, e uma 

salinidade mínima de 2,3 na superfície do mês de dezembro (Figura 3).  

 



 

 

 
Figura 3: Isolineas de pH e salinidade nos pontos JAC 18 e JAC 20 no período de dezembro de 2014 à 

dezembro de 2015. 

 

Em relação aos nutrientes, ambas as estações apresentaram elevadas concentrações de nitrogênio 

total (mínimo observado > 2,1 mg L
-1

) e fósforo total (mínimo observado > 0,7 mg L
-1

). As 

concentrações de NID (Nitrogênio Inorgânico Dissolvido – NO2 + NO3 + NH4 ) sempre estiveram 

acima do considerado limitante ao crescimento fitoplanctônico (<0,1 mg L
-1

; REYNOLDS 1997) com 

exceção do mês de dezembro no ponto JAC 20 na qual apresentou concentração de NID = 0,09 mg L
-

1
. A fração mais importante em relação ao nitrogênio dissolvido foi representada pelo íon amônio 

(médias= 4,2 e 5,1 mg L
-1

 – JAC 18 e 20 respectivamente). As concentrações de FSR também foram 

elevadas durante todo o período e acima da concentração considerada limitante para o crescimento 

fitoplanctônico (<0,01 mg L
-1

; REYNOLDS 1997).  

 

Tabela 1: Valores médios, mínimo e máximo da profundidade da zona eufótica (Zeu), concentrações de 

nutrientes e da clorofila-a (Chl-a) nas estações de monitoramento na lagoa de Jacarepaguá (RJ). 

 

Variáveis limnológicas JAC 18 Jac20 

Zeu (m) 
0,28 

(0,15 – 0,90) 
0,20 

(0,10 – 0,30) 

N-NO2
- 
(mg L

-1
) 

0,12 

(0,01 – 0,4) 
0,18 

(0 – 0,7) 

N-NO3
- 
(mg L

-1
) 

0,5 

(0 – 2,3) 
0,8 

(0,01 – 6,5) 

N-NH4
- 
(mg L

-1
) 

4,2 
(0,1 – 10,1) 

5,1 

(0,1 – 21,1) 

PSR (mg L
-1

) 
0,6 

(0,2 – 0,8) 
0,7 

(0,3 – 0,9) 

NID (mg L
-1

) 
4,7 

(1,2 – 10,2) 
3,9 

(0,9 – 8,9) 

Nitrogênio total (mg L
-1

) 
4,9 

(2,7 – 10,0) 
4,3 

(2,1 – 10,0) 

Fósforo total (mg L
-1

) 
1,1 

(0,8 – 1,5) 
1,2 

(0,7 – 1,5) 

Chl-a (ug L
-1

) 
236,5 

(48,5 – 897,3) 
203,5 

(28,1 – 465,3) 

 



 

 

A biomassa fitoplanctônica variou entre 4,5 µg chl-a L
-1

 (JAC20 - Out/15) e 897,3 µg chl-a L
-1

 

(JAC18-Mai/15). As cianobactérias dominaram durante todo o período de estudo, com contribuições, 

em geral, > 90% (Figura 4).  As florações de cianobatérias são comumente relacionadas às elevadas 

temperaturas da água (PAERL & HUISMAN, 2008) assim como às altas concentrações de fósforo na 

água (SMITH e SCHINDLER, 2009) além da preferência por águas neutras à alcalinas (SHAPIRO, 

1990). A exceção ocorreu apenas no mês de outubro de 2015, quando algas eucariontes predominaram 

em baixas biomassas. As altas concentrações de fósforo totais e clorofila-a, juntamente com a baixa 

transparência da coluna d’água (Tabela 1), permitem a classificação da lagoa como hipereutrófica 

(NÜRNBERG, 1996) e apontam a constante degradação da qualidade da água na lagoa de Jacarepaguá 

tornando o ambiente propício a constantes florações de cianobactéria também observadas por Gomes e 

colaboradores (2009).  

   

 

 
 

 

 

Figura 4: Biomassa (μg Chl-a L
-1

) de cianobactérias e algas eucariontes nos pontos Jac 18 e Jac 20. 

3.2. Efeitos do F&L nas florações de cianobactérias 

Os experimentos de floculação-sedimetação (F&L) mostraram uma eficiência de remoção de 

cianobactérias com o uso do coagulante PAC (Figura 5). Os tratamentos com maior eficiência na 

redução da biomassa foram PAC 8 mg Al L
-1

 (percentual médio de remoção entre meses= 77%) e 

PAC 8 mg Al L
-1

   + LMB (média entre meses= 92%). O tratamento PAC 8 mg Al L
-1

 apresentou 

significativa redução com exceção do mês de novembro-2015 (eficiência= 27%). Em todos os meses 

esses tratamentos ocasionaram a redução do pH, porém para valores neutros (pH=7).  

A aplicação apenas de quitosana e o uso combinado com LMB não se mostram eficientes para a 

remoção da biomassa de cianobactérias (média de porcentagem de redução < 10%).   Isto pode estar 

relacionado ao pH alcalino (≥8,0) da lagoa. Apesar da quitosana ser bastante usada em estações de 

tratamento por ser um produto atóxico, não corrosivo e biodegradável (RENAULT et al., 2009) e 

ter apresentado resultados satisfatórios em um sistema de água doce tropical (NOYMA et al, 

2016) sua eficiência de coagulação/floculação pode ser reduzida em sistemas alcalinos, com 

alta força iônica (PAN et al., 2006), como por exemplo, a lagoa de Jacarepaguá, como já 

mostrado no trabalho de De magalhães e colaboradores (2016). 



 

 

3.3. Efeitos do F&L na remoção de P 

Considerando a capacidade de remoção de fósforo pelos tratamentos, as concentrações de FSR 

foram reduzidas em todos os tratamentos, com exceção da aplicação de somente quitosana. Os 

tratamentos que obtiveram os melhores resultados foram os que utilizaram a aplicação conjunta de 

LMB com PAC 2 mg Al L
-1

 (média= 71% ) e  PAC 8 mg Al L
-1

 ( média= 88%). Entretanto a 

utilização apenas de PAC 8 mg Al L
-1

 ou LMB também mostraram resultados satisfatórios em 

remover o FSR (média= 60% e 59% respectivamente; Fig 5). Além de ser usado como coagulante, o 

PAC é uma adsorvente metálico de P devido à presença de Al (COOKE et al., 2005). O LMB é 

conhecido pela sua alta capacidade de adsorção de fósforo e, diferentemente do PAC, não é afetado 

por condições de anoxia (DOUGLAS et al., 2004). Porém, devido ao seu alto custo, sua 

aplicação em todo o sistema pode não ser viável. Especialmente considerando que a bacia de 

drenagem da lagoa não está totalmente saneada e novas aplicações podem ser necessárias. 

Assim, outros materiais usados com a função de adsorvente e lastro devem ser estudados.  
 



 

 

 
Figura 5: Concentração de clorofila-a no topo (barras cinza claro) e fundo (barras cinza escuro) dos 

tubos teste com 60 mL de supensões de cianobactéria incubadas por 2 horas com bentonita modificada 

com lantânio (LMB) e os floculantes PAC (2 mg Al L
-1

 e 8 mg Al L
-1

) e Quitosana (2 mg Al L
-1

). 

Também são apresentados os valores de pH (triângulos) e concentração de fósforo solúvel reativo 

(círculos) das suspensões. Barras de erros indicam o desvio-padrão (n = 3).  



 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossos estudos classificaram a lagoa de Jacarepaguá como um ambiente hipereutrófico, 

resultante do massivo aporte de nutrientes que esse sistema vem recebendo há décadas. Além da baixa 

qualidade da água, foram observadas florações de cianobactérias ao longo de quase todo o ano. O 

primeiro passa para a melhoria da qualidade da água desse sistema seria a interrupção e/ou tratamento 

completo do aporte de esgoto doméstico proveniente dos bairros circundantes à lagoa. Porém, a 

recuperação desse sistema poderia levar décadas devido ao grande estoque de nutrientes presentes no 

sedimento.   

Como uma forma curativa para a remoção da biomassa de cianobactérias, o método testado 

(F&L) mostrou ser promissor. A aplicação apenas do PAC foi suficiente para a remoção da biomassa 

de cianobactérias da coluna d’água, o que já tonaria a aplicação economicamente viável. Com isso, o 

uso de um adsorvente de fósforo em fase sólida seria vantajoso para a manutenção dessa biomassa e 

imobilização do fósforo no sedimento. Porém, estudos em maiores escalas são necessários para testar 

sua eficácia e o tempo de duração da aplicação. 
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