
Estimativa da carga de 
fósforo em um lago
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•Lagos naturais

•Lagos artificiais
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Steady state (*) and Dynamic State
Metodos empíricos steady state



Estimativa  da carga de PT  ou 
medições nos rios que chegam ao 
lago (vários anos e são imprecisas)
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Livros básicos

• Thomann e Mueller, 1987

• Principles of surface water quality modeling and
control.

• Vollenwieder, 1968

• Daniel Evans Canfield Jr, 1979 Iowa University

• Prediction of total phosphorus concentrations
and trophic states natural and artificial lakes the
importance of phosphorus sedimentation.

• Metcalf&Eddy- Wasterwater Engineering, 1991
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•Filosofo Francis Bacon

•“Nada pode ser conhecido 
que não possa ser medido e 
quantificado”  NO 198

• 1561- 1626   Londres (65 anos)
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•Eutrofização dos lagos
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Em 1929 Limnologista Sueco Einar
Naumann que criou o termo 
“Trófico” 1891-1934  43 anos
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• Trófico= alimentos

• Eu= muito

• Eutrófico= muitos alimentos
• Problema: eutrofização de lagos e 
rios
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Richard Albert Vollenweider
(1922-2007) 85 anos Suiça 10



Impacto de nitrogênio e fósforo 
em lagos

•Modelo de Vollenweider, 1968: 

trata dos nutrientes fósforo ou 
nitrogênio 

• Fósforo é o nutriente mais 
importante

• De modo geral o fósforo é o fator 
limitante em eutrofização
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Objetivo

• Verificar o problema de fósforo 
em lagos naturais ou artificiais 
em reservatórios para 
abastecimento de publico de água 
potável, agua para irrigação, 
paisagismo,  e  gestão das 
atitudes a tomar  para diminuir as 
cargas de fósforo que chegam ao 
lago.
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• Resiliência
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O que é resiliência ?

•Na ecologia, a resiliência é a 
capacidade de 
um ecossistema de responder a 
perturbação ou distúrbios, 
resistindo a danos e 
recuperando-se rapidamente.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema


Figura 1.13 - Estratificação termal.

Estratificação térmica de um lago conforme densidade. 
Menos denso em cima. Mais denso embaixo.
Será usado para estudo de Resiliência.  10m
Brasil: pouca diferença, de 2 a 3 graus celsius
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Critério de Resiliência de lagos Polônia, 
2020. A soma dos dos pontos de 0 a 3 
dividido por 5, irá para decidir a 
categoria de resiliência.
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Soma os pontos e divide por 5 e 
teremos a nota final 17



Categorias de Resiliência
Vollenwieder.  Polônia , 2020 18



Dados da Polônia, março de 2020 
Tanski et al  em Kg de P/ha por ano

Kg P/ ha/ano

Área superfície do lago 0,5

Área agrícola 0,4

Área de florestas 0,1

Área urbana 0,9

Área de  campos, prado 0,4
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Fator limitante ?

• PT= fósforo total (mg/L) ou (g/m3)

• NT= nitrogênio total (mg/L) ou (g/m3)

• TN/TP>10  limitante é o fósforo

• TN/TP<7   limitante é o nitrogênio

• Quando está entre 7 e 10 pode ser o 
fósforo ou nitrogênio.

• Prática: maioria dos casos  o  limitante 
é o fósforo
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Tabela para orientação da carga 
de fósforo 21

Fonte de fósforo Fósforo 

(kg/ha x ano)

Alto Médio Baixo

Area urbana 5,0 0,8 a 3,0 0,5

Area rural ou agrícola 3,0 0,4 a 1,7 0,1

Florestas 0,5 0,1 a 0,3 0,0

Precipitações 0,6 0,2 a 0,5 0,2



Tabela para orientação da carga 
de fósforo e nitrogênio 22

Uso do solo ou 

cobertura

Nitrogênio

(kg/ha x ano)

Fósforo

(kg/ha x ano)

Floresta 4,40 0,085

Quasi-floresta (75%) 4.5 0,175

Quasi-área urbana(75%) 7,88 0,300

Quasi-area agrícola (75%) 6,31 0,280

Area agrícola 9,82 0,310

Area mista(50%,50%) 5,52 0,185

Campo de golfe 15,00 0,410

Fonte: Marsh, 1997



Estimativa de carga de fósforo 
em campo de golfe

• Difícil decidir !

• 0,41 Kg/ha x ano (slide anterior)

• 0,1 a 1,0 Kg/haxano (Emily Bock ano 2019)

• Problema: fertilizantes usados

• Variações de 2 

• Necessidade de BMPs.
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Uma parte do fósforo do efluente do 
Tanque séptico vai para o lago. 
Complicado ! (≈5% de 6 mg/L)
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ar

Carga de fósforo das fossas sépticas 
de casas na bacia do lago

• Carga alta=1,8 Kg de PT/pessoa xano

• Carga média=0,4 a 0,9 Kg de 
PT/pessoaxano

• Carga baixa= 0,3 Kg de PT/pessoa x 
ano. Plinio adota: 0,1 Kg de PT/pessoaxano

• Uma casa= 3,5 pessoas.

• Produção: 6 g de PT/pessoa x dia
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Exemplo de carga de fósforo para 
Reservatório do Tanque Grande em 
Guarulhos

• Area toal = 820 ha

• Florestas= 0,1 Kg/haxano

• P1= 820x 0,1= 82 kg/ano de fósforo total

• Casas existente espalhadas além =90

• 3,5 pessoas /casa

• Carga adotada 0,1 Kg/pessoaxano

• P2= (90 x 3,5 )x 0,1= 31,5 kg/ano de fosforo total 
provindo das casas;

• Carga total= P1+P2= 82+31,5= 113,5 Kg/ano de fósforo 
total

• Não coloquei: 4 reservatórios para  criação de peixes, 
sendo dois comerciais (pesqueiro)
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Exemplo de 3 lagos na Polônia 27
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Carcinicultura e piscicultura

• Carcinicultura: criação de camarão:4,7 Kg de 
PT por ha/ano. Figueiredo, 2004 in Maria 
Figueiredo e outros , 2006

• Piscicultura (criação de peixes) Arruda, 2015 PE

• 15 Kg de fosforo /tonelada de peixe (tilapia)

• 400 kg de tilapia/ha sem ração

• 4000 a 40000 kg de tilapia /ha com ração
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Exemplo: psicultura

• Área mínima de criação de peixe 
em reservatórios escavados: 2 ha

• Tilapia: melhor peixe
• Mínimo: 400 kg de tilapia/ha
• 400 x 2= 800 kg de tilapia/ano  sem 
ração

• 15 kg de fósforo/tonelada x 
(800/1000) = 12 kg de fósforo por 
ano que caem no lago
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Tabela para orientação da carga 
de fósforo e nitrogênio (Fonte: Marsh, 1997)
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Corpos de água Fósforo total 

(PT)

(mg/L)

Nitrogênio Total 

(NT)

(mg/L)

Agua de chuva 0,01 a 0,03 0,1 a 2,0

Água nos lagos c/ problemas de 

algas

<0,025 <0,35

Água dos lagos com problemas 

sérios de algas

>0,10 >0,80

Águas pluviais urbanas 1,0 e 2,0 2,0 a 10

Escoamento superficial da 

agricultura

0,05 a 1,1 5,0 a 70

Efluente de plantas de 

tratamento secundário de 

esgotos sanitários

5 a 10 >20



Tabela de poluentes em 
kg/haxano 32



Exemplo de lançamento de ETE  
em um lago (Poluição pontual) 33

• ETE= 800 m3/dia (9,26 L/s)

• Efluente= 0,30 mg/L de PT =0,30 g/m3 
de fósforo total

• Volume lançado anualmente no lago

• V=365 x 800=292000m3/ano

• Carga de fósforo lançada anualmente será:

• PT= 292000 x 0,30=87600 g/ano=87,6 kg/ano



Exemplo de estimativa de carga 
anual de fósforo 34



Limites para uso do modelo de 
Vollenweider (mínimo e máximo)
Fonte: www.ecs.umas.edu

Variável Mínimo Máximo

P 0,004 mg/L 0,135 mg/L

L 0,07 g/m2xano 31,4 g/m2xano

qs 1,23 m/ano 187,0 m/ano
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www.ecs.umas.edu



Escolha do modelo empírico

• Existem vários modelos de 
cálculo do fosforo. Todos são um 
aperfeiçoamento do Modelo de 
Vollenweider.

• O modelo escolhido obtido 
conforme pesquisas que serve 
para lagos naturais e artificiais é 
o de Daniel Evans Carfield Jr 
elaborado em 1979 na 
Universidade de Iowa.
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Fórmula de Canfield, 1979 
baseada em Vollenweider

•PT= L/ [Z(vs + ρ)]
• Sendo:

• PT= carga de fosforo (mg/m3)

• L= carga de fosforo que chega ao lago 
(mg/m2xano) L=M/As

• M= carga total de fósforo (mg/ano)

• As= área da superfície do lago (m2)
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Fórmula de Canfield, 1979 
baseada em Vollenweider

• ρ = Volume de runoff que chega ao 
lago por ano em m3/ volume do 
lago    (/ano)

• Z=profundidade média do lago (m)

• Vs= velocidade de sedimentação 
(/ano)
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Velocidade de sedimentação 
para lagos naturais e artificiais

• Vs= velocidade de sedimentação

• Lago natural

• Vs=0,162x(L/Z) ^0,458

• Lago artificial

• Vs=0,114x(L/Z) ^0,589

• L= mg/m2 xano

• Z=profundidade média (m)
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Modelo simplificado de 
Canfield, 1979

• Primeiro passo: estimar o volume do lago,  
profundidade média, eárea da superfície e 

coeficiente de runoff

• Segundo passo: estimar a média anual de 
volume de entrada com coeficiente de runoff

(m3/ano)

• Terceiro passo: Estimar a média da carga anual 
de fósforo de todas as fontes

• Quarto passo: estimar a carga de fósforo no 
lago

• Quinto passo: selecionar os objetivos do 
fósforo ou clorofila-a
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Modelo simplificado de 
Canfield, 1979

• Exemplo : Reservatorio do Tanque Grande em 
Guarulhos

• P= 1488mm/ano

• Evapotranspiração= 1201mm/ano

• Area da bacia= 820ha

• Volume do reservatório = V=88.000m3

• Area da superfície do reservatório= As=56688m2

• Profundidade média= 1,55m

• Calcular a carga de fósforo da represa e verificar 
ro estado trófico ?
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Modelo simplificado de 
Canfield, 1979

• Número da curva da região CN= 79

• C = 0,02083 x CN – 1,147   Plinio Tomaz

• C = 0,02083 x 79 – 1,147=0,50

• Volume de runoff V

• V= área da bacia x (precipitação/1000)xC=

• =820 x 10000 x (1488/1000) x0,5= 6100800m3

ρ = Volume de runoff anual/volume do lago

• ρ = 6100800/88000=69,33/ano
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Modelo simplificado de 
Canfield, 1979

•M= 113,5 Kg de fósforo total por 
ano que chega ao lago

• As= 56688m2 =área superfície do lago

• L= M/As= 113,5 x 
1000X1000/56688= 

• =2000 mg/m2xano
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Velocidade de sedimentação 
para lago artificial

• Vs=0,114x(L/Z) ^0,589

• Vs=0,114x(2000/1,55) ^0,589 = 7,7/m

• PT= L/ [Z(vs + ρ)]
• PT= 2000/ [1,55(7,7 + 69,33)]= 16.8 mg/m3= 

0,0168 mg/L=0,0168 g/m3=16.8 µg/L

• Como 0,0168 mg/L é menor que 0,030mg/L tudo 
OK

• Lago oligotrófico conforme CETESB entrando com 
16,8 mg/m3
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Modelo simplificado de 
Canfield, 1979

• Clorofila-a para lagos:

• Clorofila-a= 0,081 x (PT) 1,24

• PT= 16.8 µg/L

• Clorofila-a= 0,081 x (16,8) 1,24

• Clorofila-a= 2,7 µg/L de 
Classificado como Oligotrófico
CETESB
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Estado de São Paulo- CETESB
Reservatórios 47



•Análise de incerteza de 
primeira ordem
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Analise de incertezas de primeira 
ordem no Método de Vollenweider, 
1968   CVPT= 0,70

• Coeficiente de variação (CV) para 
estimar a quantidade de fósforo que vai 
ao lago CV=0,60  (Plinio)

• vs= 12,4m/ano ou vs= 16m/ano vs= 10 
m/ano (adotar faixa)

• CV= 0,30 (Plinio)

• O coeficiente de variação do fosforo 
total PT  será aproximadamente    
CV=0,70 (Plinio)
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Incerteza de primeira ordem
Margem de segurança

•Coeficiente de variação= 
CV=0,70 (para aplicação do 
Método de Vollenweider)

•Média obtida de fósforo 
total=0,0168 mg/L

• Desvio padrão= CV x média=0,7 x 
0,0168=0,012mg/L
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Incerteza de primeira ordem
Margem de segurança

• - (0,0168-0,030)/0,012 = 1,1
• Entrando na tabela da curva normal com 1,1 

achamos:

• Temos 86% de probabilidade de   não 
atingirmos 0,030 mg/L e 141% de 
probabilidade de atingir o limite.

• Nota: oligotrófico

• DIST.NORMP.N(z;1)

• =DIST.NORMP.N(1,1;1) =0,86
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Tabela 5.1-Area da curva normal conforme Walpole e 
Myers, 1993



Modelo simplificado de 
Vollenweider Resolução n• 430 de 13/maio/2011 Conama
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•Técnicas de controle de 
eutrofização. 

• Baseado em Thomann&Muller, 1987
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Tecnicas de controle de fósforo 
no lago

• 1.  Técnicas de diminuir a entrada de fósforo 

• 2. Técnicas de retirada de fósforo existente no 
lago e no sedimento no fundo do lago

• 3. Mudanças em itens da fórmula de 
Vollenweider, como volume, profundidade, 
vazão de entrada e vazão de saída. (não é fácil !)

• PT= L/ [Z(vs + ρ)]

56



Cinco maneiras de reduzir a entrada 
de nutriente. Thomann & Muller,1987
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Redução da entrada de fósforo 
no lago

• Tratamento de esgotos sanitários 
e tratamento dos resíduos sólidos

• Desvio de parte dos lançamentos

• Controle da poluição difusa 
através das BMPS (redução de PT)

•Mudanças de produtos químicos 
usados na agricultura
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Poluição Difusa: 
remoção de TSS, TP e TN 
TSS= sólidos totais em suspensão
TP= fósforo total
TN= nitrogênio total
Tipo de BMP TSS TP TN

Bacia de infiltração 80% 60% 50%

Canal gramado 70% 30% 30%

Filtro de areia 82% 46% 35%

Rain garden 90% 72% 58%

Reservatório de retenção 75% 52% 30%

Reservatório de detenção estendido 53% 25% 30%

Trincheira de infiltração 75% 55% 58%

Vala gramada 48% 30% 30%



Técnicas de controle interno dos 
sedimentos para os problemas de 
eutrofização Thomann & Muller, 2007
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Principais  maneiras de controle do 
fósforo provindo dos sedimentos do 
próprio lago. Problema: custo

• Dragagem dos sedimentos do 
fundo do lago

• Insuflação de ar no fundo 
(hipolimnio)

• Uso de produtos químicos: sulfato 
de alumínio para precipitação de 
fosfato de alumínio para o fundo 
do lago.
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Obrigado !!!

•Engenheiro Plinio Tomaz

•pliniotomaz.com

•pliniotomaz@gmail.com
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