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Está a ser desenvolvido um pro-
jeto na Lagoa das Furnas, na ilha
de São Miguel, que pretende tra-
tar a massa de água afetada pela
eutrofização, tratamento esse que
o Governo Regional prevê estar a
funcionar em 2019.

Segundo noticiou a RTP/A, o

sistema, que se encontra a ser tes-
tado pelo Instituto Superior Téc-
nico (IST), foi concebido para fil-
trar a água da lagoa e retirar o

excesso de nutrientes como fós-
foro, azoto e algas.

"Procuramos um processo que
fosse original e específico para este

tipo de lagoas . Com uma unidade
destas pretende-se o quê? Esta-
belecer as condições para o trata-
mento futuro", explicou à RTP/A
João Carvalho, líder da equipa que
está a fazer experimentações na-
quela bacia hidrográfica. O espe-
cialista explica que, na prática, o
sistema pensado para combater a

eutrofização na Lagoa das Furnas
e recuperar a sua massa de água
passa por "agregar partículas, se-

gurá-las no leito e depois, quan-
do o leito já está carregado de par-
tículas - e portanto saindo água

limpa -, nós vamos lavar o leito".
João Carvalho adianta que as par-
tículas que resultam deste pro-

cesso de filtragem, depois de se-

cas, poderão produzir um sólido
com matéria orgânica: "tem fós-

foro, azoto e uma série de algas
que foram retidas e, desde que es-

tabilizado, pode ser utilizado
como matéria orgânica rica para
flores e ananases".

O que se pretende é que este me-
canismo esteja apto a tratar en-
tre 375 e 500 metros cúbicos de

água por hora na Lagoa das Fur-
nas, assim como noutras lagoas
com problemas de eutrofização.
Como refere a Secretária Regio-
nal da Energia, Ambiente e Turis-

mo, "acreditamos que esta é mais
uma componente neste combate.
As medidas preventivas são es-
senciais e essas estão tomadas, al-

gumas ainda em finalização", fri-
sa a Secretária Regional da

Energia, Ambiente e Turismo.
Marta Guerreiro estima que, du-
rante o primeiro semestre deste

ano, os estudos conduzidos pelo
IST estejam concluídos de forma
a que já esteja desenhada a solu-

ção definitiva. "Pretendemos em
2019 já ter em execução o modelo
à escala já global para começar o
tratamento efetivo aqui nas Fur-
nas", vincou a governante à RTP/A.

Refira-se que a obra de cons-
trução do canal de desvio de
afluentes da ribeira do salto da in-
glesa - percurso de água que
transportava muitos nutrientes

para a Lagoa das Furnas - está

quase finalizada. ?

Equipa do IST tem realizado testes na Bacia Hidrográfica da Lagoa das Furnas


