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RESUMO – Corpos hídricos estão sujeitos a diversos tipos de poluição, dentre eles a poluição               
difusa advinda do escoamento superficial, no qual os sedimentos carreados são importantes            
contribuintes para impactos ambientais, como o assoreamento. Esta pesquisa foi realizada no            
Córrego Vicente Pires, afluente do Riacho Fundo e do Lago Paranoá, que teve como objetivo               
levantar a concentração média por evento (CME) de sólidos suspensos (SS) e dissolvidos (SD) na               
estação seca e chuvosa, além de analisar a correlação entre turbidez e SS. Observou-se, por meio da                 
CME, forte correlação entre a concentração de sólidos e a vazão do rio, com as maiores CME                 
ocorrendo justamente devido aos grandes volumes de escoamento superficial, que provocam arraste            
de materiais gerados pelo uso e ocupação do solo, principalmente quando existem obras com              
movimentação de terra e também devido à erosão das margens do Córrego. A relação entre SS e                 
turbidez é alta, com coeficiente de correlação de 0,892, o que pode permitir o monitoramento               
indireto de SS através de um turbidímetro.  
 
ABSTRACT– Water bodies are subject to several types of pollution, including diffuse pollution             
from runoff, in which sediments are important contributors to environmental impacts, such as             
silting. This research was carried out in Vicente Pires Stream, a tributary of Riacho Fundo and                
Paranoá Lake, which aimed to evaluate event mean concentration (EMC) of suspended (SS) and              
dissolved (SD) solids during dry and rainy season, in addition to analysing the correlation between               
turbidity and SS. It was observed, through the EMC, the the high correlation between the               
concentration of solids and the flow of the river, with the largest EMC values occurring due to the                  
large runoff volumes that cause dragging of materials generated by the land use and occupation,               
mostly when there are construction sites with movement of soil and also due to stream banks                
erosion. The relationship between SS and turbidity is high, with a correlation coefficient of 0.892,               
and it can be feasible a surrogate SS evaluation by turbidity measurements., 
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INTRODUÇÃO 

Entre os principais problemas gerados pela urbanização em uma bacia hidrográfica pode-se            

citar a contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos, a disposição inadequada de esgoto             

sanitário e águas pluviais, bem como de resíduos sólidos, as inundações nas áreas urbanas, a erosão                

e assoreamento, o desmatamento e o lançamento de efluentes industriais e domésticos em rios e               

lagos (CARNEIRO & MIGUEZ, 2011; RIGHETTO, MOREIRA, SALLES, 2009; PORTO, 1995). 

A utilização indiscriminada do solo e a acentuada ação antrópica provoca modificações na             

cobertura primitiva do solo e, consequentemente, nas condições de drenagem. (DIAS, 2005). A má              

distribuição desses usos em cidades, na maioria das vezes sem planejamento, provoca uma             
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infraestrutura inadequada, com deficiências nos serviços básicos de saneamento e drenagem           

(COSTA, 2013). A falta desses serviços, somado à alta produção de resíduos sólidos e poluição,               

influencia na qualidade dos recursos hídricos, que se tornam receptores de efluentes domésticos e              

industriais, além de outras fontes de poluição difusa, como o escoamento superficial. 

Áreas residenciais mais densas levam a maiores áreas impermeabilizadas, gerando          

escoamentos mais velozes e com maior força de arraste, ao contrário de áreas residencias menos               

densas e com mais área verde, que geram escoamentos mais lentos e com menor força de arraste                 

(BAPTISTA e NASCIMENTO, 2005). Segundo Mulcahy (1990), Sonzogni et al. (1980) e            

Bannerman et al. (1993), as áreas comerciais e industriais contribuem mais para a geração de               

poluentes do que espaços abertos, parques e áreas residenciais de baixa densidade; áreas construídas              

contribuem mais para o transporte de sedimentos por meio do escoamento superficial; as rodovias              

são responsáveis pelo aporte de diversos poluentes, principalmente de metais pesados. Após estudos             

em áreas residenciais e industriais, Lee e Bang (2000) concluíram que os valores de parâmetros               

como DQO, sólidos suspensos e fósforo total são maiores em bacias residenciais do que em bacias                

industriais. Sendo esse tipo de poluição conhecida como difusa, o escoamento superficial é um              

importante agente de transporte de sedimentos aos corpos d’água.  

Para a estimativa das cargas difusas pode-se utilizar a Concentração Média por Evento             

(CME) para cada poluente. Essa forma foi desenvolvida pela USEPA (1983) para servir como uma               

medida de caracterização dos poluentes oriundos do escoamento superficial que tiveram seu destino             

final em corpos d’água (HUBER, 2006; AHIABLAME et al., 2013). Quando analisada para apenas              

um evento, a CME corresponde à razão entre a massa total observada de um poluente e o volume                  

total escoado (MITCHELL e MCDONALD, 2000).  

Entre os componentes da poluição difusa pode-se destacar os sedimentos, muito associados            

ao processo de erosão. Além dos impactos no solo, o processo erosivo controla os impactos dos                

sedimentos, gerados pela erosão, nos recursos hídricos (MINELLA et al., 2011). Em áreas urbanas,              

a presença de obras com movimentação de terra podem aumentar em muito a carga de sedimentos.                

Os principais impactos são o assoreamento das seções de canais, o aumento da ocorrência de               

enchentes devido à entupimentos das tubulações, a redução da capacidade de escoamento de             

condutos e o transporte de poluentes agregados aos sedimentos, que contaminam as águas pluviais              

e, consequentemente, os corpos hídricos (MERTEN e POLETO, 2006). 

Uma grande quantidade de estudos relata a importância da amostragem desses sedimentos            

durante a ocorrência de eventos de chuva, pois a maior parte do transporte de sedimentos (de 70% a                  

90%) ocorre no período chuvoso do ano (PAVANELLI e PAGLIARANI, 2002; MERTEN e             

POLETO, 2006; SILVA et al., 2010). 
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Portanto, o objetivo deste trabalho é estudar os o comportamento dos sedimentos em             

suspensão na Bacia do Vicente Pires por meio da análise da CME para conhecimento do aporte de                 

SS e da sua correlação com a turbidez a fim de aperfeiçoar as técnicas de monitoramento                

hidrológico. 

METODOLOGIA 

Área de Estudo 

A área de estudo é a sub-bacia do Vicente Pires, contribuinte do Lago Paranoá, e o seu                 

principal afluente é o córrego de mesmo nome, onde as amostragens em estudo ocorreram na               

estação fluviométrica Vicente Pires Montante Riacho Fundo (60477900), pertencente à Bacia do            

Riacho Fundo. O córrego em questão possui 12 km de extensão, totalizando uma área de 90 km²                 

(Figura 1). 

 
Figura 1: Localização da estação fluviométrica em relação à Bacia do Riacho Fundo. 

 
As Regiões Administrativas - RAs pertencentes a sub-bacia Vicente Pires consistem em            

áreas densamente urbanizadas com prédios de até 32 andares, como ocorre em Águas Claras; áreas               

urbanizadas com áreas verdes e áreas agrícolas, como o Park Way; e ocupações irregulares, como               

Vicente Pires e Arniqueiras. A RA Vicente Pires está em fase de execução de redes de drenagem                 

que consiste em bocas de lobos, condutos e lagoas de detenção e de retenção, visando mitigar os                 

impactos causados pela poluição difusa e recuperar a qualidade dos corpos hídricos da região. As               

obras para implementação do sistema tiveram início em 2015, todavia não foram finalizadas, o que               

em época de chuva ainda causa muito transtornos à população local (Figura 2).  
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Figura 2: À esquerda, um exemplo de erosão em Vicente Pires no ano de 2019. À direita, imagem das obras de 

infraestrutura sendo realizadas no ano de 2019. Fonte: Jornal Metrópoles 

 
O clima da região é tropical de savana, o característico da Região do Distrito Federal, com                

duas estações bem definidas, uma fria e seca entre maio e setembro e outra quente e úmida entre                  

outubro e abril. As concentrações das chuvas são maiores durante os meses de novembro a janeiro e                 

a precipitação anual média é de 1.200mm a 1.700mm.  

 

Monitoramento, Amostragem e Modelagem 

As amostras de água foram coletadas em campo por um amostrador automático ISCO 6400              

que funciona conjuntamente com um sensor de nível de água, que é ativado com a passagem da                 

onda de cheia. As amostras foram coletadas, após o acionamento do coletor, a cada 10 minutos. No                 

período de estiagem foram feitas amostragens a cada hora em dia sem ocorrência de precipitação.               

As amostras foram analisadas no Laboratório de Saneamento Ambiental (LSA) da Universidade de             

Brasília (UnB). 

Para a mensuração dos sólidos foram utilizados métodos gravimétricos e para turbidez            

métodos nefelométricos, segundo procedimentos do Standard Methods (APHA et al., 1998),           

listados na tabela 1. Com esses dados foi possível realizar os cálculos da CME. 
Tabela 1: Métodos utilizados nas análises dos parâmetros 

Parâmetro Método Equipamento Modelo 

Sólidos Suspensos Gravimétrico Balança de precisão Adventurer – OHAUS 

Sólidos Dissolvidos Gravimétrico Balança de precisão Adventurer – OHAUS 
Sólidos Totais Gravimétrico Balança de precisão Adventurer – OHAUS 

Turbidez Nefelométrico Turbidímetro HACH 2100AN 

 
A Concentração Média por Evento (CME) foi calculada através da Equação 1 (Martins,             

2017): 
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CME =  
i.Δt∑

n

i
Q

(Qi.Ci).Δt∑
n

i =  V
M  Equação 1 

em que: 

CME = Concentração Média por Evento; Q = vazão (m³/s); C = concentração do poluente (mg/L);                

Δt = intervalo de tempo; M = massa total do poluente no evento (mg); V = volume total escoado no                    

evento (L) 

Para a análise da correlação entre sólidos suspensos e turbidez, foi utilizada uma uma reta de                

regressão entre turbidez e sólidos suspensos. 

 

RESULTADOS 
Análise da CME 

As tabelas 2 e 3 apresentam os resultados de CME obtidos para SS, SD, ST e turbidez dos                  

eventos de cheia e seca, respectivamente. 
Tabela 2: Valores de CME para os eventos de cheia 

DATA Q média SS SD ST TURBIDEZ 

02/01/2020 26,28 2666,36 350,44 2991,09 4558,50 

18/02/2019 57,9 1767,49 1670,00 3437,48 5868,58 

15/11/2018 3,77 1132,54 379,89 1411,95 3100,50 

13/03/2018 9,91 221,13 76,20 389,05 360,44 

04/03/2018 5,6 2159,71 1185,82 3079,87 2182,07 

19/02/2018 23,09 2919,23 1084,41 3492,01 5059,16 
 

Tabela 3: Valores de CME para os eventos de seca 

DATA Q média SS SD ST TURBIDEZ 

29/08/2019 0,48 5,31 97,29 108,17 9,63 

12/08/2019 0,69 4,03 53,20 53,85 6,46 

19/06/2019 0,79 11,93 86,09 98,02 19,10 

01/06/2019 0,89 14,77 60,68 78,32 23,32 

01/08/2018 1,18 1,49 74,54 76,01 8,20 

 
Os valores de CME para sólidos e turbidez em eventos de cheia são consideravelmente              

maiores do que em eventos de seca. A presença de chuva gera escoamento superficial que causa                

erosão e transporte de sedimentos aos corpos d’água, aumentando a concentração de poluentes             

devido a lavagem do uso e ocupação do solo provocando e descarregando a poluição difusa no                

Córrego VP. 
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A variabilidade das concentrações de sedimentos pode ocorrer por diversos fatores, como            

duração e intensidade da chuva e dias de estiagem precedentes ao evento; quanto maior for o                

período de estiagem entre eventos de chuva, maior será a concentração de sólidos suspensos              

(CHEONG, 1991), por isso que a CME na época de cheia varia bastante, de 221,13 a 2.919, 23                  

mg/L, enquanto a variação é pequena na época de seca, de 1,49 a 14,77. 

Comparando os resultados de CME para a Bacia Vicente Pires com uma bacia urbana na               

cidade de Natal (RIGHETTO et al., 2017), a Bacia Botafogo na cidade de Goiânia (SALGADO,               

2013) e uma sub-bacia na cidade de Belo Horizonte (VIEIRA, 2008), notou-se um considerável              

aumento nas cargas de sedimentos e turbidez em eventos de cheia, o que indica a ocorrência de                 

produção de sedimentos nesta bacia, causados provavelmente pela movimentação de terra para a             

escavação da implantação dos sistemas de drenagem.  

Análise da relação entre SS e Turbidez 

Pelo fato da amostragem de sedimentos ser uma técnica complexa que demanda uma grande              

quantidade de amostras e análise laboratorial, diversos autores utilizam a análise da turbidez para              

estudos sedimentológicos de recursos hídricos. Sua correlação com a concentração de sedimentos            

em suspensão consiste em uma forma alternativa para tentar simplificar os trabalhos de campo,              

através da elaboração de uma curva-chave sedimentos x turbidez (BICALHO, 2006).  

Visando observar a correlação entre as concentrações médias de sólidos suspensos e            

turbidez por evento, como apontam Pavanelli e Pagliarini (2002), Aguiar (2015), Bicalho (2006) e              

Lewis (1996), foi feita a regressão linear entre os valores da CME destes parâmetros, ilustrada na                

Figura 3. 

 
Figura 3: Correlação entre os dados da CME de SS e Turbidez 

 
A partir da regressão linear obteve-se a Equação 2: 
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 0, 514.T  121, 3C =  4 +  5 Equação 2 

Onde: 

C = concentração de sólidos em suspensão (mg/L); T = turbidez (NTU) 

 

O valor de R² obtido na regressão linear feita foi 0,796 e o valor do coeficiente de correlação                  

entre turbidez e sólidos suspensos foi 0,892. Esses valores são considerados satisfatórios para a              

utilização dos valores de turbidez como uma estimativa para a concentração de sólidos, pois a               

colocação de um turbidímetro automático poderia fornecer dados continuamente.  

Apesar de serem valores satisfatórios, é necessário fazer mais análises da qualidade da água              

visando a obtenção de mais dados para a elaboração de uma curva-chave que relacione melhor estes                

parâmetros, além de calibrações frequentes, com o objetivo de reduzir a ocorrência de erros. 

CONCLUSÃO 

Foram analisadas amostras de água coletadas na Bacia do Vicente Pires ao longo de três anos,                

tanto em épocas secas como em épocas chuvosa, no qual foi possível a determinação das               

concentrações de sólidos, ratificando que o escoamento superficial é bastante responsável pela sua             

descarga seja pela erosão das margens, seja pela poluição difusa. 

Por meio da análise dos valores de CME para SS e turbidez, constatou-se que estes valores                

tendem a ser maiores em épocas chuvosas do que em épocas cheias. A variabilidade dessas               

concentrações deve-se às obras que estão ocorrendo no VP, no qual arrastam grandes quantidades              

de SS para o Córrego.  

A relação entre as CMEs de SS e turbidez por meio da regressão linear apresentou               

resultados satisfatórios, permitindo a utilização de turbidímetro automático, que poderá fornecer           

dados contínuos de SS com uma grande economia de tempo e recursos. 
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