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A carga de nutrientes é um problema generalizado que afeta corpos hídricos 
em todo o mundo. É um fenômeno natural que geralmente ocorre ao longo 
de séculos, à medida que os corpos hídricos se enchem de sedimentos. 

A atividade humana acelera esse processo, principalmente através de aportes de fósforo e 

nitrogênio, que são a causa primária de mudanças indesejáveis nos ecossistemas dos lagos.  

O excesso de fósforo e nitrogênio acaba levando à deterioração da estrutura e função  

de um corpo hídrico, como a perda de uma comunidade aquática biodiversa. 

O excesso de nutrientes pode entrar nos corpos hídricos a partir de fontes externas, como lençol 

freático, atmosfera e hidrovias de conexão, e pode incluir tanto fontes difusas, como escoamento 

superficial da captação vizinha, quanto fontes pontuais, como efluentes de fossas sépticas.

Após décadas de poluição de nutrientes, os sedimentos dos lagos podem atuar como sumidouros e 

armazenar esses nutrientes, principalmente o fósforo. No entanto, em certas condições ambientais, 

esses sedimentos também se tornam uma fonte de nutrientes, liberando o fósforo contido na coluna 

de água acima. 

Isso pode retardar a recuperação dos lagos da poluição de nutrientes por décadas, mesmo 

seguindo os esforços para reduzir as fontes externas de nutrientes. O constante ciclo do fósforo dos 

sedimentos para a coluna de água acima significa que os lagos podem continuar a sofrer os efeitos 

da poluição de nutrientes por muitos anos, a menos que a liberação de fósforo possa ser contida.

Um desafio mundial
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Uma solução para ajudar a quebrar o ciclo de fósforo nos lagos é usar 
Phoslock®. 

Phoslock é uma bentonita modificada por lantânio. Seu ingrediente ativo, o lantânio, tem 

uma forte afinidade para se ligar ao fosfato, que é a forma solúvel do fósforo. 

A ligação de lantânio e fosfato forma um mineral insolúvel, o rabdofano, que não libera 

fosfato de volta à coluna d'água uma vez ligado. Os grânulos de Phoslock são aplicados 

sendo misturados com água do lago in situ para criar uma polpa, que é então pulverizada 

sobre a superfície da água.

A polpa cai através da coluna d'água, ligando o fosfato à medida que afunda, antes de 

se decantar nos sedimentos, onde o Phoslock liga o fosfato à medida que é liberado dos 

sedimentos até que todos os pontos de ligação do lantânio estejam saturados com fosfato.

Quando a natureza precisa  

de uma mão amiga

Antes da 
aplicação de  
Phoslock®

Durante a 
aplicação de  
Phoslock®

Phoslock® se movendo 
através da coluna 
d'água

Phoslock® fez a ligação 
de todo o FRP livre – 
bloqueando-o em sua 
estrutura

Depois da 
aplicação de  
Phoslock®

Phoslock se liga ao FRP (fósforo reativo filtrável) disponível

Fosfato

LEGENDA

Phoslock®
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Saiba mais

Para saber mais sobre a diferença que Phoslock pode fazer para 
a saúde das hidrovias, visite petwatersolutions.com. Lá você 
encontrará explicações de como Phoslock funciona, diversos 
estudos de caso, detalhes técnicos, relatórios científicos e 
informações de aplicação.

Você também pode entrar em contato conosco em  
enquiries@phoslock.com.au.  
Phoslock Environmental Technologies Ltd 

Líderes mundiais em recuperação de recursos hídricos. 

Os resultados

Phoslock® foi aplicado em mais de 300 corpos hídricos em todo o 
mundo, reduzindo as concentrações lacustres de fósforo em mais de 
20 países. 
Pesquisado cientificamente de forma minuciosa e independente nos últimos 25 anos, 

todas as avaliações toxicológicas descobriram que Phoslock é seguro para seres humanos 

e biota aquática.

Redução total de fósforo em um 

lago no sul da Alemanha tratado 

com Phoslock em 2016.

Redução total de fósforo após o tratamento 

com Phoslock em 2009 em um lago no norte 

da Alemanha.
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