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RESUMO – Corpos hídricos estão sujeitos a diversos impactos, dentre eles a poluição difusa              
advinda escoamento superficial. Neste artigo foram feitas análises dos polutogramas e dos            
hidrogramas obtidos pelo monitoramento da concentração de sedimentos realizado na bacia do            
córrego Vicente Pires. Observa-se pelos dados que o Córrego VP transporta grandes concentrações             
de sólidos, principalmente em eventos com altas vazões, tornando-se necessário coletar mais dados             
nesses tipos de eventos, para melhor compreensão da importância das cheias nas cargas totais              
transportadas pelo rio, uma vez que o monitoramento para controle da poluição e carga de               
sedimentos é feito com frequência mensal e, portanto, com poucas chances de observar eventos de               
cheia, de baixa permanência em pequenas bacias. 
 
ABSTRACT – Water bodies are subjected to several impacts, such as diffuse pollution coming              
from superficial flows. In this article were analyzed pollutograms and hydrograms obtained by             
monitoring the sediments concentration on the Vicente Pires stream. Observations from the data             
showed that the VP stream transports large amounts of solids, mostly in events with high flow,                
being necessary to collect more data in this kind of event, in order to improve our comprehension of                  
the importance of the floods in the total transported discharges by the river, once the monitoring to                 
control de pollution and the sediments discharges is done monthly and, therefore, with low chances               
to observe floody events, with low permanency in small basins. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Merten e Poleto (2006) e Lopes (2010), os principais impactos da urbanização são              

a deterioração da qualidade da água e a impermeabilização do solo, sendo o último responsável pelo                

aumento do escoamento superficial. No que se refere ao sistema de drenagem, as mudanças no uso                

e ocupação do solo causam o agravamento das cheias, redução da capacidade de infiltração do solo                

e das vazões de estiagem dos cursos d’água, aumento da poluição difusa e deterioração da qualidade                

da água pluvial e, consequentemente, fluvial (RIGHETTO; MOREIRA; SALLES, 2009;          

CARNEIRO & MIGUEZ, 2011). 

Porto (1995) caracteriza a poluição difusa em cinco condições: o seu lançamento é             

intermitente e está relacionado com a precipitação; os poluentes são transportados a partir de              

grandes áreas; não é possível monitorar as cargas poluidoras a partir de seu ponto de origem; o                 

controle da sua origem deve incluir ações sobre a área geradora da poluição; é difícil o                

estabelecimento de padrões de qualidade para o lançamento do efluente, uma vez que a carga               
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poluidora varia de acordo com a intensidade e duração do evento meteorológico, com a extensão da                

área da bacia e com outros fatores que tornam incerta a relação vazão x carga poluidora. 

Um dos grandes destaques da poluição difusa são os sedimentos, muito associados ao             

processo de erosão (MINELLA et al., 2011). Os principais impactos da produção de sedimentos 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 (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). 

De acordo com Tucci (2005), a produção de sedimentos varia de acordo com o              

desenvolvimento urbano e pode ser dividido em quatro estágios: fase de pré-desenvolvimento, na             

qual a bacia hidrográfica produz naturalmente uma quantidade de sedimentos; início do            

desenvolvimento urbano, onde ocorre a remoção da camada superficial do solo e desprotege o solo               

da erosão pela chuva; fase intermediária, sendo a produção dos sedimentos resultante da             

movimentação de terra devido a construções e aos resíduos sólidos gerados; fase de área urbana               

desenvolvida, quando a superfície urbana está consolidada, uma grande parcela da área está             

impermeabilizada e a produção de lixo urbana é alta. 

Menezes (2010) afirmou que está ocorrendo assoreamento acelerado no lago Paranoá, no            

braço Riacho Fundo. O Lago está sendo utilizado como manancial de abastecimento do DF, e pode                

ter o Córrego Vicente Pires como principal contribuinte com poluição difusa.  

Portanto, o objetivo deste trabalho é estudar os comportamento das concentrações de            

sedimentos em suspensão na Bacia do Vicente Pires por meio dos polutogramas e hidrogramas              

construídos a partir dos dados de monitoramento de 2017 a 2020.  

 

METODOLOGIA 

Área de Estudo 

A área de estudo corresponde a Bacia do Vicente Pires - VP, localizada na sub-bacia do                

Riacho Fundo, contribuinte do Lago Paranoá, apresenta uma área de aproximadamente 200km²,            

sendo que mais de 60% do seu território corresponde a áreas urbanas e 5% corresponde a uso                 

agrícola. O monitoramento hidrológico e de qualidade da água ocorreu na estação fluviométrica             

Vicente Pires Montante Riacho Fundo (60477900). O córrego VP em questão possui 12 km de               

extensão em seu curso principal, totalizando uma área de 90 km² (Figura 1). 
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Figura 1: Localização da estação fluviométrica em relação à Bacia do Riacho Fundo 

 
A área de estudo engloba Regiões Administrativas - RA’s altamente urbanizadas, como            

Águas Claras, Estrutural, Vicente Pires e Arniqueiras, sendo essas últimas duas deficientes de             

sistemas de esgotamento sanitários e sofrem com problemas de alagamentos a cada estação             

chuvosa. 

Atualmente a RA de VP está em obras para a instalação do sistemas de drenagem, que além                 

da abordagem convencional, com bocas de lobos, poços de visita e condutos, adotou as lagoas de                

detenção e de retenção, visando mitigar os impactos causados pela poluição difusa e recuperar a               

qualidade dos corpos hídricos da região e atender a regulamentação local de 24,4 l/s/ha. 

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

estações bem definidas, uma fria e seca entre maio e setembro e uma 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 foram coletadas por um amostrador automático ISCO 6400 que funciona            

conjuntamente com um sensor de nível que é ativado com a passagem da onda de cheia. As coletas                  

foram programadas para intervalos de 10 minutos na estação de cheia, e de uma hora na estação de                  

seca, após a ativação do sensor. Após coletadas, as amostras foram levadas ao Laboratório de               

Saneamento Ambiental da Universidade de Brasília (LSA) para serem analisadas. 

Para a medição da concentração de sólidos foram utilizados métodos gravimétricos e para             

turbidez métodos nefelométricos, ambos recomendados pelo Standard Methods (APHA et al.,           

1998), listados na tabela 1. Com esses dados foi possível realizar a construção dos polutogramas de                

cada parâmetro e os cálculos da CME. 
Tabela 1: Métodos utilizados nas análises dos parâmetros 

 
XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 3 



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

 

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 

 

Para a construção dos hidrogramas, foi traçada a curva-chave do córrego Vicente Pires, na              

seção da estação fluviométrica Vicente Pires Montante Riacho Fundo (60477900), por meio das             

medições de vazão com ADC, para vazões baixas, e ADCP RiverSurveyor M9, para vazões altas.               

Para a coleta de dados de cota foram utilizados um linígrafo de pressão e réguas linimétricas. 

Para a análise da concentração de sedimentos obtidos pelo monitoramento, utilizou-se           

polutogramas, plotados junto com o hidrograma. Os gráficos permitem a visualização das            

concentrações de poluentes ao longo das ondas de cheia e, consequentemente, do comportamento             

do escoamento superficial e das cargas poluidoras (CARVALHO, 2018).  

 

RESULTADOS 

Foram analisados 11 eventos durante o período 19 de fevereiro de 2018 a 02 de janeiro de                 

2020, sendo 6 eventos de cheia e 5 eventos de seca. As figuras 2 a 13, apresentam os polutogramas                   

de eventos de cheia, enquanto as figuras 14 a 23, apresentam os polutogramas de eventos de seca. 

Nos eventos de cheia foi possível observar que o pico do polutograma não coincide com o                

pico do hidrograma, ocorrendo em alguns caso o pico da concentração antes do pico de vazão,                

podendo ser um indicador da ocorrência do fenômeno first flush, ou seja, a maior carga de poluentes                 

ocorre nos primeiros volumes do escoamento superficial (AGUIAR et al., 2018). 

 

  

Figura 2: Sólidos e vazões do evento do dia 
02/01/2020 

Figura 3: Turbidez e vazões do evento do dia 
02/01/2020 

 
XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 4 



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

 

  

Figura 4: Sólidos e vazões do evento do dia 
18/02/2019 

Figura 5: Turbidez e vazões do evento do dia 
18/02/2019 

  

Figura 6: Sólidos e vazões do evento do dia 
15/11/2018 

Figura 7: Turbidez e vazões do evento do dia 
15/11/2018 

  

Figura 8: Sólidos e vazões do evento do dia 
13/03/2018 

Figura 9: Turbidez e vazões do evento do dia 
13/03/2018 
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Figura 10: Sólidos e vazões do evento do dia 
04/03/2018 

Figura 11: Turbidez e vazões do evento do dia 
04/03/2018 

  

Figura 12: Sólidos e vazões do evento do dia 

19/02/2018 

Figura 13: Sólidos e vazões do evento do dia 

19/02/2018 

 

Em eventos de seca, os parâmetros analisados tendem a se manter constantes, tendo em vista               

que não ocorrem estímulos ou perturbações, como chuvas e escoamentos, que façam com que suas               

concentrações variem, conforme observado nos polutogramas e hidrogramas a seguir.  

  

Figura 14: Sólidos e vazões do evento do dia 

29/08/2019 

Figura 15: Turbidez e vazões do evento do dia 

29/08/2019 

  

Figura 16: Sólidos e vazões do evento do dia 

12/08/2019 

Figura 17: Turbidez e vazões do evento do dia 

12/08/2019 
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Figura 18: Sólidos e vazões do evento do dia 

19/06/2019 

Figura 19: Turbidez e vazões do evento do dia 

19/06/2019 

  

Figura 20: Sólidos e vazões do evento do dia 

01/06/2019 

Figura 21: Turbidez e vazões do evento do dia 

01/06/2019 

  

Figura 22: Sólidos e vazões do evento do dia 

01/08/2018 

Figura 23: Turbidez e vazões do evento do dia 

01/08/2018 

 

Os sólidos suspensos são partículas pequenas de sedimentos que são oriundos da erosão             

causada pelas gotas de chuva em contato com as superfícies. Sua presença é maior em eventos de                 

cheia e varia de acordo com a duração e intensidade da chuva, sendo possível essa constatação nos                 

polutogramas. Quando as vazões são maiores, as concentrações chegaram a atingir mais de 5.000              

mg/L de SS, valores muito altos que podem ser atribuídos às obras que ocorriam ao longo da bacia                  
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de drenagem e as erosões nas margens causadas pelas grandes vazões do escoamento superficial              

devido a alta impermeabilização da área de contribuição.  

Os sólidos dissolvidos são substâncias orgânicas e inorgânicas contidas em um líquido sob             

formas moleculares ou ionizadas, que encontram-se dissolvidas na água. Os SD tiveram uma maior              

concentração do que os SS na época de seca, porém com valores muito inferiores quando               

comparados na época chuvosa. Mas, percebe-se que há uma predominância dos SS na cheia e dos                

SD na seca.  

Os sólidos totais são a soma das concentrações de sólidos suspensos e de sólidos totais, por                

isso observa-se suas concentrações maiores, sendo que na estação chuvosa o valor máximo da              

concentração registrado foi de 7.583 mg/L, enquanto que na seca o valor máximo foi de 220 mg/L.  

A turbidez é o parâmetro que avalia a transparência da água, e é influenciada pela presença                

de sólidos, principalmente em suspensão, que reduz a penetração de luz na água. Por meio da                

análise dos polutogramas de turbidez, evidenciou-se que seu formato é semelhante ao de sólidos em               

suspensão na maioria das amostras, principalmente em eventos de cheia. 

 

CONCLUSÃO 

A caracterização da carga de sedimentos nos corpos d’água nos permite ter maior controle              

de sua qualidade, tendo em vista que uma grande parte da poluição difusa ocorre por meio do                 

carreamento de sedimentos pelo escoamento superficial. No caso estudado foram analisadas           

amostras de água coletadas na Bacia do Vicente Pires ao longo de três anos, tanto em épocas secas                  

como em épocas chuvosas, o que evidencia que a descarga de sólidos é muito maior na época de                  

cheia.  

Por meio da análise dos polutogramas observou-se que a concentração dos sólidos está             

diretamente relacionada à presença de chuva, que consequentemente gera escoamento superficial,           

que por sua vez provoca grandes vazões, arrastando mais poluentes no uso e ocupação e erodindo as                 

margens dos rios. Constatou-se a ocorrência do fenômeno de first flush, no qual a maior carga de                 

poluente é descarregada nos primeiros volumes do escoamento superficial, o que implica que a              

adoção de medidas de retenção ao longo da bacia reduziria a carga de sedimentos lançados no                

Córrego Vicente Pires.  
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