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RESUMO – O monitoramento de eventos de cheia para o levantamento das cargas de poluição difusa 

em bacias urbanas é imprescindível ao planejamento e gestão no que envolve o controle da poluição 

e preservação dos corpos hídricos receptores. O objetivo deste trabalho foi estudar as concentrações 

de poluentes carreada pelo Riacho Fundo, curso d’água de uma bacia altamente urbanizada que é a 

principal contribuinte de sedimentos e nutrientes para o Lago Paranoá no Distrito Federal. Para tanto, 

foi utilizada a Concentração Média no Evento (CME), medida que possibilita comparações entre 

eventos de diferentes características e entre diferentes localidades, para analisar a qualidade da água 

próximo ao exutório, local da estação de monitoramento. As CMEs de sólidos e DQO encontradas 

foram altas, superiores às do escoamento superficial que ocorre em áreas com ocupação 

exclusivamente urbana, enquanto as das formas de nitrogênio e fósforo foram mais baixas quando 

feita tal comparação. Apesar de existirem sistemas de coleta e tratamento de esgotos em quase todas 

as áreas urbanas da bacia, os resultados indicam que lançamentos de esgotos domésticos não tratados 

devem estar ocorrendo no Riacho Fundo, o que afeta suas concentrações de poluentes e a poluição 

difusa por ele transportada, com consequências para a sustentabilidade ambiental do Lago Paranoá. 
 

ABSTRACT – Monitoring flood events to survey diffuse pollution loads in urban basins is essential 

for planning and management in terms of pollution control and preservation of the receiving water 

bodies. The objective of this paper was to study the pollutant concentrations carried by the Riacho 

Fundo stream, a watercourse of a highly urbanized basin that is the main contributor of sediments and 

nutrients to Lago Paranoá in the Federal District. For this purpose, the Event Mean Concentration 

(EMC) was used, as measure that allows comparisons between events of different characteristics and 

between different locations, to analyze the water quality near the stream's outfall, monitoring station 

location. The EMCs of solids and COD found were high, higher than the ones of runoff that washes 

other areas with urban occupation, while those of the forms of nitrogen and phosphorus were lower 

when such comparison was made. Although sewage collection and treatment systems exist in almost 

all urban areas of the basin, the results indicate that discharges of untreated domestic sewage might 

be occurring in the Riacho Fundo stream, which affects its concentrations of pollutants and the diffuse 

pollution carried by it, with consequences for the environmental sustainability of Lake Paranoá. 
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INTRODUÇÃO 

Os corpos hídricos no meio urbano sofrem diversos tipos de impacto decorrentes da 

impermeabilização da superfície, dentre eles a poluição de origem difusa. A poluição difusa está 

associada ao acúmulo e transporte de poluentes presentes nas superfícies pelo escoamento superficial. 

Tais poluentes podem ser advindos de deposição atmosférica, desgaste de veículos e da 

pavimentação, excretas de animais, resíduos sólidos deixados na rua, erosão, dentre outras fontes. O 

fenômeno da poluição difusa é caracterizado pela variabilidade da concentração dos poluentes nos 

corpos d’água devido ao lançamento das águas pluviais, sendo que a magnitude das concentrações 

ainda varia entre bacias, eventos de precipitação com diferentes características e inclusive dentro de 

um mesmo evento (Porto, 1995). 

A poluição difusa pode ser analisada de diversas formas, como pelo gráfico da concentração 

dos poluentes ao longo do tempo (polutograma) relacionado com hidrograma, pelo cálculo da carga 

de poluição, que corresponde à massa de poluentes transportada, ou também pela Concentração 

Média no Evento (CME), que é encontrada dividindo-se a carga do poluente no evento pelo volume 

escoado. Essa última forma de avaliar a poluição difusa pode ser considerado um indicador conciso 

e que possibilita comparações entre eventos de diferentes características (Righetto et al., 2017) e 

também de diferentes locais. 

A caracterização da poluição difusa nas áreas urbanas é necessária para que o aspecto 

qualitativo das águas pluviais seja incorporado no planejamento e gestão dessas áreas (Menezes Filho 

e Tucci, 2003). Apesar de serem comumente associados a maior poder de diluição, períodos de maior 

vazão resultam na mobilização de maiores quantidades de poluentes e, consequentemente, em 

concentrações e cargas mais altas (Ferrier et al., 2005). Dessa forma, é de grande importância o 

monitoramento de eventos de cheia para o levantamento das cargas de poluição difusa em bacias 

urbanas. Os dados de monitoramento são base para a tomada das devidas ações de controle da 

poluição em prol da preservação dos corpos receptores. 

No Distrito Federal (DF), um dos principais corpos receptores é o Lago Paranoá, que além do 

despejo de efluentes de estações de tratamento de esgoto, recebe lançamentos de águas pluviais de 

uma grande mancha urbana. O lago já sofreu processo de eutrofização no passado, tendo sido 

recuperado. Mais recentemente passou a ser utilizado como manancial de abastecimento. Dentro da 

sua área de drenagem, destaca-se a bacia do Riacho Fundo, que é altamente urbanizada e forte 

contribuinte para o assoreamento de um dos braços do lago, provocado pelo aporte de altas 

concentrações de sedimentos (Franz et al., 2014). Além disso, cargas consideráveis de matéria 

orgânica e nutrientes foram observadas em águas pluviais de área urbana lançadas no Riacho Fundo, 

que não possuem nenhum tipo de tratamento antes do lançamento (Tsuji et al., 2019). 
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Assim, a partir do monitoramento quantitativo e qualitativo de uma seção com contribuição 

próxima ao exutório da bacia do Riacho Fundo, este artigo se propõe a analisar a qualidade da água 

no riacho durante eventos de cheia por meio da Concentração Média no Evento de diversos poluentes 

avaliados, como nutrientes, matéria orgânica e sólidos. 

 

METODOLOGIA 

Área de estudo 

A bacia do Riacho Fundo é uma das bacias que contribui para o Lago Paranoá em Brasília/DF. 

Sua área é de aproximadamente 213 km², sendo 40% de área edificada e de vias, o que indica um alto 

grau de urbanização na bacia. O solo predominante na região da bacia é o latossolo vermelho, sendo 

o relevo predominantemente plano a suave ondulado, visto que o Distrito Federal se encontra no 

Planalto Central. Já o clima é Tropical de Savana com precipitação média anual de 1.500 mm, 

distribuídos de outubro a abril, que são os meses da estação chuvosa. 

 

Monitoramento hidrológico e de qualidade da água 

O monitoramento pluviométrico na bacia é feito por pluviógrafos de báscula da Onset, que 

medem a intensidade da chuva registrando o momento de cada incremento de 0,2 mm. São coletados 

dados de 14 estações pluviométricas de operação do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia 

Ambiental e Recursos Hídricos da Universidade de Brasília, além de serem utilizados dados de mais 

2 estações pluviométricas automáticas de responsabilidade de órgãos públicos (ADASA e Cemaden), 

cujos dados são disponibilizados na internet. 

O monitoramento fluviométrico é realizado em uma seção do Riacho Fundo próxima à chegada 

dele no Lago Paranoá, na estação de monitoramento chamada Riacho Fundo Ponte Aeroporto 

(60478400). Na estação há réguas linimétricas e um linígrafo com sensor de pressão da Global Water 

que registra o nível d’água continuamente. Para encontrar a curva-chave da seção foram realizadas 

medições de vazão em diferentes níveis d’água com o medidor por método acústico RiverSurveyor 

M9 da Sontek. 

Também na estação foi instalado amostrador automático da ISCO ativado por nível para coletar 

amostras do riacho durante eventos de cheia. A análise da qualidade da água das amostras coletadas 

foi feita no Laboratório de Saneamento Ambiental da Universidade de Brasília. Os parâmetros 

analisados foram sólidos suspensos e totais, turbidez, condutividade, pH, DQO e as séries de 

nitrogênio e fósforo, incluindo as formas de nitrito, nitrato, amônia, fósforo reativo e total. Todas as 

metodologias utilizadas estão presentes no Standard Methods For The Examination Of Water And 

Wastewater (APHA, 1998). 



 XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 
Outubro/2020 – Porto Alegre/RS 

 

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas  10 

A Figura 1 mostra a localização da bacia do Riacho Fundo, assim como dos pluviógrafos 

utilizados no monitoramento pluviométrico e da Estação Ponte Aeroporto, na qual são realizados os 

monitoramentos de vazão e de qualidade da água. As Figuras 2 a 4 trazem fotos dos equipamentos 

usados, da infraestrutura da Estação e das atividades laboratoriais, respectivamente. 

 

Figura 1 – Localização da área de estudo e dos pontos de monitoramento pluviométrico e fluviométrico. 

Figura 2 – Equipamentos utilizados no monitoramento: (1) linígrafo de pressão (Fonte: Global Water), (2) pluviógrafo, 

(3) amostrador automático e (4) garrafas do amostrador automático. 

(1) 

(2) 

(3) (4) 
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Figura 3 – Estrutura instalada na Estação Ponte Aeroporto: (1) abrigo do leitor do linígrafo (à esquerda) e réguas, (2) 

abrigo do amostrador automático e (3) boia de ativação por nível e mangueira do amostrador fixadas dentro do riacho. 

Figura 4 – Análise das amostras em laboratório: (1) amostras de um evento em sequência, (2) análise de sólidos totais e 

suspensos, (3) amostras filtradas para análise de nutrientes e (4) utilização do espectrofotômetro. 

 

Cálculo da Concentração Média no Evento (CME) 

Para caracterização dos eventos de cheia monitorados quanto à qualidade da água, foi calculada 

a Concentração Média no Evento (CME) pela Equação 1. O intervalo de tempo que cada amostra 

representa foi considerado como o intervalo programado no amostrador automático entre a coleta de 

cada uma. As vazões utilizadas no cálculo foram obtidas através da construção da curva-chave para 

a seção de monitoramento fluviométrico e as concentrações de poluentes foram aquelas obtidas pela 

análise das amostras em laboratório. 

(1) (2) (3) 

(1) 

(2) (3) (4) 
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𝐶𝑀𝐸 =
∑ (𝑄𝑖.𝐶𝑖)𝑛
𝑖

∑ 𝑄𝑖𝑛
𝑖

                                                                                          (1) 

Onde:  CME = Concentração Média no Evento (unidade do poluente) 

Q = vazão (m³/s) 

C = concentração do poluente (unidade do poluente) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As campanhas de medição de vazão resultaram em um conjunto de dados que permitiu o ajuste 

de uma curva-chave em equação do tipo potencial, com bom coeficiente de determinação (R²=0,97). 

Foram medidas vazões desde 1 m³/s até 69 m³/s, sendo ainda necessária a extrapolação da curva 

apesar de ter sido possível realizar a medição in loco de grandes vazões. 

Foi monitorada a qualidade da água com conjunto de amostras coletadas considerado 

representativo da onda de cheia em 10 eventos no período de setembro de 2019 a fevereiro de 2020. 

As características de cada evento são apresentadas na Tabela 1, com os maiores valores referentes a 

vazão e precipitação destacados em negrito. 

Tabela 1 – Características dos eventos no qual foi realizado monitoramento da qualidade da água. 

Evento 

Número 

de 

amostras 

Intervalo 

entre 

amostras 

(min) 

Vazão 

média* 

(m³/s) 

Vazão 

de pico 

(m³/s) 

Lâmina 

de 

chuva** 

(mm) 

Intensidade 

média da 

chuva** 

(mm/h) 

Intensidade 

máx da 

chuva** 

(mm/h) 

Máx de dias 

secos 

anteriores 

07/nov 31 10 12,1 20,2 19,5 11,9 22,3 3 

05/dez 19 10 18,1 20,8 20,0 2,1 4,1 1 

18/dez 15 15 12,5 15,2 10,0 7,8 29,1 3 

22/dez 7 15 10,0 10,7 2,5 7,9 24,0 2 

23/dez 24 15 15,7 18,3 9,4 8,4 39,7 3 

10/jan 12 20 9,8 11,9 2,3 11,3 63,7 1 

23/jan 7 20 8,3 8,8 9,7 1,2 3,1 5 

30/jan 9 20 8,6 9,0 1,2 3,4 26,8 1 

23/fev 9 20 9,7 11,6 3,1 3,7 10,7 1 

24/fev 41 20 24,5 30,8 32,8 5,6 13,5 2 

* do período de coleta de amostras  ** do evento em geral 

 

A Tabela 2 apresenta as Concentrações Médias no Evento de todos os parâmetros para cada um 

dos 10 eventos, com os maiores valores de CME destacados em negrito. Observa-se que os maiores 

valores de CME ocorreram em diferentes eventos para os variados parâmetros, não ocorrendo 

necessariamente nos mesmos eventos de maior vazão, acumulado de precipitação ou intensidade. O 

evento de maior magnitude em termos de vazão correspondeu às maiores CMEs de turbidez e DQO, 

enquanto o evento de menor vazão e intensidade de precipitação obteve maiores CMEs para fósforo 

reativo e pH. A maior CME de fósforo total e amônia foi encontrada no evento de maior intensidade 

média de precipitação, que também foi o segundo maior em vazão. 
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Tabela 2 – CMEs de cada parâmetro analisado para os eventos monitorados. 
Parâmetro 07/nov 05/dez 18/dez 22/dez 23/dez 10/jan 23/jan 30/jan 23/fev 24/fev 

Turbidez (NTU) 834 1888 1096 1085 2137 1017 452 207 429 2170 

pH 7,37 7,42 7,17 7,79 7,70 7,70 7,88 7,43 7,00 6,57 

Condut. (μS/cm) 106,7 104,4 114,2 133,8 119,4 111,7 122,7 115,3 90,6 78,0 

DQO (mg/L) 95 98 35 23 25 96 58 29 52 161 

ST (mg/L) 934,47 1665,53 1132,03 1039,71 1679,88 1055,58 514,95 267,39 452,91 1401,44 

SS (mg/L) 807,94 1261,02 991,67 899,35 1362,53 1056,10 413,19 177,67 111,44 1284,95 

SD (mg/L) 127,13 404,51 140,38 140,36 325,51 56,89 101,76 89,73 15,53 120,81 

NO2-N (mg/L) 0,0181 0,0114 0,0160 0,0169 0,0251 0,0452 0,0439 0,0178 0,0237 0,0123 

NO2-(mg/L) 0,060 0,037 0,052 0,056 0,082 0,148 0,144 0,058 0,078 0,041 

NO3-N (mg/L) 0,283 0,254 0,343 0,626 0,351 0,702 0,184 0,571 0,452 0,346 

NO3- (mg/L) 1,279 1,124 1,535 2,667 1,575 3,187 2,643 2,518 2,031 1,535 

NH3-N (mg/L) 0,262 0,149 0,178 0,090 0,167 0,192 0,228 0,156 0,087 0,171 

NH3 (mg/L) 0,319 0,182 0,219 0,110 0,204 0,235 0,278 0,188 0,106 0,207 

NH4
+ (mg/L) 0,338 0,194 0,233 0,117 0,217 0,251 0,293 0,199 0,113 0,220 

P2O5 reativo (mg/L) 0,12 0,06 0,08 0,12 0,06 0,04 0,19 0,03 0,15 0,16 

PO4
3- reativo (mg/L) 0,16 0,09 0,11 0,14 0,08 0,05 0,26 0,05 0,20 0,21 

P reativo (mg/L) 0,05 0,03 0,03 0,05 0,03 0,02 0,08 0,02 0,07 0,07 

P2O5 total (mg/L) 0,63 0,25 0,22 0,17 0,15 0,21 - - - - 

PO4
3- total (mg/L) 0,85 0,32 0,29 0,22 0,20 0,28 - - - - 

P total (mg/L) 0,28 0,11 0,09 0,07 0,07 0,09 - - - - 

- não considerada devido à inconsistência nos dados, possivelmente associada a problema na análise 

 

Eventos de chuva causam o desprendimento e arraste das partículas sólidas que se encontram 

na superfície, assim o lançamento de águas pluviais nos corpos d’água leva ao aporte desses sólidos. 

Porém, os sólidos também podem ser oriundos da erosão das margens. Esse parâmetro divide-se em 

sólidos suspensos (SS), dissolvidos (SD) e totais (ST). A turbidez é um parâmetro que também mede 

sólidos na água, possuindo relação com os SS. 

As medianas resultantes das CMEs de turbidez, SS, SD e SS foram, respectivamente, 1.017 

NTU, 945,51 mg/L, 123,97 mg/L e 1047,64 mg/L, valores muito elevados que indicam forte presença 

de sedimentos nas águas de drenagem da bacia do Riacho Fundo. A mediana encontrada para o 

parâmetro de SS é bem superior à característica para águas do escoamento superficial em áreas de 

uso misto residencial e comercial, de 69 mg/L segundo Urbonas e Stahre (1993 apud Porto, 1995). 

Isso indica que há uma produção de sedimentos que pode ter origem na erosão das margens devido 

ao excesso de escoamento superficial afetando a capacidade de suporte dos corpos hídricos da bacia 

ou das obras de infraestruturas que vem ocorrendo na área de contribuição, por ser uma região ainda 

em expansão urbana. Nas águas do escoamento superficial em uma área urbana com uso 

predominantemente residencial que é lançado Riacho Fundo, Tsuji et al. (2019) encontraram CME 

máxima de aproximadamente 120 mg/L para SS, valor alto, porém ainda bem inferior ao encontrado 

na seção monitorada neste estudo. 
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A condutividade indica a presença de compostos iônicos na água, podendo representar uma 

medida de poluentes dissolvidos na água. A mediana encontrada para as CMEs de condutividade no 

Riacho Fundo foi de 115,3 µS/cm, valor elevado possivelmente ligado ao aporte de poluição. Na área 

urbana estudada por Tsuji et al. (2018), que fica dentro da bacia do Riacho Fundo, a maior 

condutividade encontrada em todo o monitoramento na galeria de drenagem foi inferior à 100 µS/cm, 

portanto as condutividades na seção de monitoramento no riacho foram maiores do que isso em 

muitos eventos, que apresentaram concentrações médias acima desse valor. Esse fato pode ser devido 

a características físicas da região ou a outros lançamentos nos corpos hídricos da bacia. 

A mediana da CME de pH, que é um parâmetro ligado ao balanço de oxigênio em cursos d’água, 

foi de 7,7, valor próximo ao neutro. Esse parâmetro apresentou pouca variação entre as CMEs. 

O nitrogênio e o fósforo são nutrientes que podem provocar o processo de eutrofização se 

presentes em excesso, principalmente em lagos. Tendo em vista que o corpo receptor final da bacia 

estudada é um lago que já passou por esse processo, é importante analisar a quantidade desses 

nutrientes trazida pela poluição difusa. O nitrogênio (N) nos cursos d’água pode ser originado de 

reações naturais, mas também pode estar ligado ao despejo de efluentes, sejam elas águas pluviais ou 

até mesmo esgoto bruto. Dentro da série de nitrogênio, o nitrogênio amoniacal (NH3-N) é o que indica 

despejo de esgoto mais próximo, por ser a primeira forma no ciclo. Já o nitrato (NO3-N) é formado 

após o final da nitrificação (sendo o nitrito, NO2-N, intermediário) e indica despejo mais distante. 

As medianas de CMEs de NH3-N, NO2-N e NO3-N no Riacho Fundo foram de 0,167, 0,023 e 

0,452 mg/L respectivamente. O menor valor de amônia em comparação ao de nitrato indica que o 

nitrogênio presente na água é proveniente de lançamentos distantes ou antigos. Sabe-se que existem 

regiões inseridas na área da bacia que ainda não são totalmente atendidas pela rede de coleta de 

esgoto, sendo comum a utilização de fossas sépticas. Dessa forma, uma possível fonte desse 

nitrogênio é o transbordamento de fossas. Possivelmente também pode ocorrer o lançamento de 

esgotos brutos nos cursos d’água da bacia, porém as CMEs apontam que esses lançamentos podem 

ser distantes e suficientemente diluídos, visto que as concentrações de amônia não são tão altas. 

De acordo com Urbonas e Stahre (1993 apud Porto, 1995), um valor de CME de NH+3-N 

característico para o escoamento superficial de áreas de uso misto residencial e comercial é de 0,572 

mg/L. A CME das somas das concentrações de nitrito e nitrato nos eventos monitorados no Riacho 

Fundo é de 0,476 mg/L, o que está um pouco abaixo desse valor característico. Tsuji et al. (2019) 

encontraram, no escoamento superficial de área urbana inserida na bacia de estudo, CMEs para N 

total que alcançaram quase 0,9 mg/L e mediana em torno de 0,3 mg/L, valores menores, mas próximos 

aos encontrados para o Riacho Fundo. Considerando todas as formas de nitrogênio o Riacho Fundo, 

é possível que outros lançamentos contribuam para a presença desse nutriente nas suas águas. 
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O fósforo nos corpos d’água tem origem na lavagem das superfícies pelas águas pluviais, que 

transportam tudo o que está depositado nelas, como excretas de animais, restos de vegetação, entre 

outros. O fósforo chamado reativo (P reativo) corresponde aos ortofosfatos e o total (P total) leva em 

consideração todas as formas. As medianas das CMEs de P reativo e total são 0,05 e 0,06 mg/L 

respectivamente. As CMEs para os dois tipos de medição de fósforo obtiveram valores próximos e 

reduzidos. 

Para áreas de uso residencial e comercial (misto), um valor de mediana de CME de fósforo total 

característico é de 0,201 mg/L (Urbonas e Stahre, 1993 apud Porto, 1995), valor superado apenas 

pela CME do evento de 07/nov. Para o escoamento superficial da área de drenagem residencial que 

faz parte da bacia do Riacho Fundo, Tsuji et al. (2019) encontraram CME de até 0,24 mg/L para P 

total, valor próximo ao máximo encontrado em evento monitorado na Estação Riacho Fundo Ponte 

Aeroporto. Porém as CMEs encontradas pelos mesmos autores para o parâmetro foram em sua 

maioria superiores a 0,1 mg/L, o que mostra que a mediana é superior à encontrada no Riacho Fundo. 

Já as CMEs de P reativo encontradas por Tsuji et al. (2019) chegaram a valores entre 0,15 e 0,20 

mg/L e também são em geral maiores do que as encontradas no Riacho Fundo. Novamente, por ser 

um curso d’água que recebe lançamentos de efluentes, o Riacho Fundo apresenta concentrações de 

fósforo, porém as baixas concentrações podem ocorrer devido à ação de diluição. 

Por fim, a demanda química de oxigênio (DQO) é uma medida de matéria orgânica na água, 

que pode ser advinda das mesmas fontes do nitrogênio e do fósforo. A mediana da CME de DQO no 

Riacho Fundo foi de 52 mg/L, sendo menor, mas próxima da mediana de CME de DQO característica 

para escoamento superficial de áreas de uso misto, que é de 57 mg/L (Urbonas e Stahre, 1993 apud 

Porto, 1995). Tsuji et al. (2019) encontraram CMEs de DQO até próximas de 70 mg/L para 

escoamento superficial de uma área residencial inserida na bacia estudada, porém a mediana das 

CMEs dos eventos monitorados pelos autores fica em torno de 20 mg/L. Nesse caso, percebem-se 

CMEs maiores no Riacho Fundo do que nas águas de drenagem urbana que são lançadas nele, o que 

indica que devem haver outros lançamentos que contribuem para a forte presença de matéria orgânica 

no curso d’água. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O monitoramento hidrológico e de qualidade da água durante eventos de ondas de cheia é 

importante pois fornece informações sobre a poluição difusa, um tipo de poluição ainda pouco 

estudado no Brasil devido à complexidade de aquisição dos dados. No entanto, os estudos apontam 

que ela pode ser grande contribuinte de nutrientes, matéria orgânica e sólidos para os corpos hídricos 

receptores quando não há lançamentos de esgotos brutos. 
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Os 10 eventos monitorados no Riacho Fundo mostraram a presença de grande quantidade de 

sólidos e matéria orgânica pelos valores de CME de turbidez, SS, ST e DQO elevados. Tais valores 

são superiores aos de CMEs característicos no escoamento superficial em áreas urbanas de uso misto 

e residencial. Foi possível detectar também a poluição das águas do curso d’água por nitrogênio e 

fósforo, porém com CMEs mais baixas em relação às das águas de drenagem de áreas urbanas, 

indicando que há a possível diluição dos poluentes advindos do lançamento de efluentes, 

principalmente para o fósforo, que foi o parâmetro com valores de CME considerados mais baixos. 

A disponibilidade de dados de qualidade de águas pluviais que são lançadas no riacho estudado 

forneceu a possibilidade de comparação entre as concentrações de poluentes encontradas no 

escoamento superficial e no principal curso d’água da bacia do Riacho Fundo já próximo à sua 

chegada no Lago Paranoá. Tais comparações ressaltaram que há a influência de outros lançamentos 

na bacia sobre a qualidade da água do riacho. 

Por fim, observa-se pelas CMEs encontradas que há ocorrência de poluição difusa significante 

aportando o Lago Paranoá pela bacia do Riacho Fundo. Portanto, ainda são necessários esforços de 

pesquisa na bacia, incluindo o monitoramento em outros pontos, para melhor entender as origens dos 

poluentes. 
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