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RESUMO – A urbanização altera as condições de uso e ocupação do solo, e consequentemente, o 

escoamento superficial aumenta à medida que a impermeabilização do solo cresce. Nesse cenário 

medidas compensatórias surgem com o objetivo de controlar o volume escoado por meio da 

diminuição dos picos de vazão e aumento da infiltração das águas pluviais, dentre elas, as lagoas de 

detenção. A lagoa de detenção em estudo se localiza na região administrativa do Guará, no DF, e foi 

analisada a partir do monitoramento quantitativo e qualitativo em campo. Na aquisição dos dados 

de chuva foram utilizados pluviógrafos instalados na área de contribuição da bacia, e linígrafos para 

obter os dados de nível d’água, enquanto para os dados qualitativos foram coletadas amostras de 

água por meio de um amostrador automático. Com base nos dados obtidos foi estimada a 

concentração média por evento na entrada da lagoa de detenção. A correlação entre os parâmetros 

SS e DQO e a quantidade de dias secos antecedentes não gerou resultados estatisticamente 

relevantes. 
 

ABSTRACT– Urbanization changes the conditions of use and occupation of the soil, and 

consequently, the runoff increases as the waterproofing of the soil grows. In this scenario, 

compensatory measures emerge with the objective of controlling runoff by reducing peak flows and 

increasing rainwater infiltration, including detention ponds. The detention pond under study is 

located in the administrative region of Guará, in the Federal District, and was analyzed based on 

quantitative and qualitative monitoring. In the acquisition of rain data, rain gauges installed in the 

contribution area of the basin were used, and water level loggers to obtain the water level data. 

Water samples were collected using an automatic sampler. Based on the data obtained, the average 

concentration per event at the entrance of the pond was estimated. The correlation between the SS 

and COD parameters and the number of dry days before did not generate statistically relevant 

results. 
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INTRODUÇÃO 

Com o objetivo de compensar os impactos decorrentes dos efeitos da urbanização sob às 

águas pluviais urbanas, em muitos casos, associados à falta de planejamento urbano, podem ser 

adotadas medidas de controle do escoamento superficial: as medidas compensatórias (Nascimento 

et al., 2007). 

O controle e a responsabilidade de mitigar as possíveis consequências que enchentes podem 

causar é uma atribuição do poder público em relação à fiscalização, elaboração de normas e projetos 

públicos e implantação de projetos de educação ambiental (Nascimento et al., 2007). Nesse sentido, 

de acordo com a Resolução nº 9/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento 

Básico do Distrito Federal (Adasa, 2011), é recomendado o uso de lagoas de retenção e detenção 

visando à necessidade do controle de quantidade e qualidade das águas de drenagem urbana para o 

Distrito Federal, quando não forem adotadas medidas de controle na fonte. 

A lagoa de detenção é um dos tipos de dispositivos para controle de escoamento superficial 

que está sendo cada vez mais utilizada atualmente, em função da facilidade de implementação à 

jusante de áreas urbanas já consolidadas. Esses dispositivos atuam com foco principal na 

diminuição dos picos de vazão, a partir da reservação de parte do volume escoado superficialmente, 

mas se destacam também pela redução na concentração de poluentes carreados nos escoamentos, 

funções paisagísticas e recreativas (Assunção, 2012). 

Paula (2019) e Henz (2019) avaliaram o desempenho em relação aos aspectos quantitativos e 

de qualidade das águas afluentes e efluentes da lagoa de detenção do Guará, localizada no Parque 

Ezechias Heringer, no Guará - DF. Esses estudos anteriormente citados foram motivados pelo fato 

de que o dispositivo, com elevada capacidade de armazenamento (aproximadamente 353.280 m³), 

encontra-se em funcionamento há mais de 10 anos. 

Dessa forma, com o objetivo de dar continuidade aos estudos de avaliação da qualidade das 

águas de drenagem urbana dessa região, este trabalho analisou a qualidade das águas afluentes à 

lagoa de detenção do Guará em ondas de cheia, por meio de monitoramento hidrológico e de 

qualidade da água. 

 

ÁREA DE ESTUDO 

A lagoa de detenção do Guará se encontra na bacia hidrográfica do Lago Paranoá, na unidade 

hidrográfica do Riacho Fundo, recebe uma área de contribuição de 7,0 Km², possui declividade que 

varia de 1% a 3%, e seu ponto de lançamento é no córrego do Guará, último afluente do córrego 

Riacho Fundo (ArKIS, 2005). A área da lagoa é de aproximadamente 25 hectares, e comporta um 

volume de 353.280 m³ (Figura 1). 
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Figura 1 - Localização da lagoa de detenção do Guará e área de contribuição. 

A lagoa de detenção de águas pluviais foi construída em área originalmente utilizada como 

lagoas de estabilização que integravam o sistema de tratamento de esgoto, proveniente das 

proximidades, da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb, as quais 

funcionaram até 1993. Assim, após feitos os ajustes para adaptação da área para receber os 

efluentes pluviais, a área começou a ser utilizada como lagoa de detenção de águas pluviais em 

2007. 

A galeria de entrada na lagoa de detenção composta por três seções paralelas, sendo cada uma 

com dimensões de 2,7 x 2,5 m e a descarga da lagoa é realizada por meio de um canal circular de 

fundo com 1 metro de diâmetro e por um vertedor de 20 metros de comprimento. A profundidade 

da lagoa é de até 1,5 metros, resultante da diferença da cota de fundo da lagoa, que é de 1.079 m, e 

da crista do vertedor, de 1.080,5 m. Já a (Figura 2). 
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Figura 2 - Localização das estruturas de entrada e saída da lagoa (a), vertedor (b), descarga de fundo (c), 

galeria de entrada (d). 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada consistiu na aquisição de dados de campo quantitativos e qualitativos 

durante os eventos de precipitação no período de chuva da região de estudo, de janeiro a março de 

2020. O monitoramento da precipitação foi feito a partir de cinco pluviógrafos instalados na área de 

contribuição da bacia (Figura 3), em operação desde o mês de outubro de 2018 sob a 

responsabilidade do grupo de pesquisa da UnB, além de dados de estações pluviométricas 

monitoradas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e pela Agência Nacional de Águas 

(ANA). 

 Para a obtenção dos dados de nível d’água foram feitas medições na galeria de entrada da 

lagoa utilizando um linígrafo de pressão (Figura 4), programado para o registro do nível a cada 5 

minutos, de forma que os dados de vazão foram obtidos pelas cotas registradas associadas à curva-

chave da galeria estabelecida por Henz (2019) e Paula (2019). Foi também instalada uma régua 

linimétrica próxima ao linígrafo na galeria de entrada da lagoa (Figura 5). 

 

 
Figura 3 - Pluviógrafo instalado 

na área de contribuição. 

 
Figura 4 – Linígrafo de pressão 

instalado na galeria de entrada 

da lagoa de detenção. 

 
Figura 5 - Régua linimétrica 

instalada na galeria de entrada 

da lagoa de detenção.
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Na seção de saída da lagoa um linígrafo de bóia e uma régua linimétrica foram utilizados para 

o registro dos dados de nível d’água (Figura 6). 

 

Figura 6 - Seção de saída da lagoa de detenção após evento chuvoso, régua linimétrica (esquerda) e suporte 

contendo linígrafo (direita). 

As coletas de amostras de água foram feitas utilizando o amostrador automático ISCO 6712 

(Figura 7). Assim como para a aquisição dos dados de nível, o amostrador foi configurado para 

coletar até 24 amostras com intervalos de 5 minutos em cada evento na entrada da lagoa e de 1 hora 

na seção da saída, com ativação das coletas realizada por meio de sensor de nível no início da 

passagem da onda de cheia. 

 
Figura 7 - Amostrador automático ISCO 6712. 

A análise dos dados foi feita por meio da avaliação da variação da qualidade do efluente 

pluvial ao longo do evento de precipitação, com o objetivo de fazer uma análise geral do impacto do 

escoamento superficial em um corpo hídrico, por meio do cálculo da Concentração Média por 

Evento (CME). O parâmetro CME tem como vantagem a representação dos dados com alta 

variabilidade, e é determinado pela equação 1: 

    (1) 

Em que:  

CME - Concentração Média no Evento (mg/L); 

M - Massa total do poluente durante o evento (g); 
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V - Volume total durante o evento (m³); 

Ct - Concentração no tempo t (mg/L); 

Q - Vazão no tempo t (m³/s); 

△t - Intervalo de tempo entre as coletas (s). 

As amostras foram recolhidas após os eventos chuvosos e encaminhadas para o Laboratório 

de Saneamento Ambiental – LSA (UnB), para que fossem realizadas as análises laboratoriais dos 

parâmetros. Para esse estudo foram utilizados os seguintes parâmetros de qualidade de água, 

Sólidos Totais (ST), Sólidos Suspensos (SS), Sólidos Dissolvidos (SD) e Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DQO), de acordo com os procedimentos descritos no Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 1995). ST e SS foram analisados pelo método 

gravimétrico utilizando balanças de precisão, enquanto SD foram calculados pela subtração do ST 

pelo SS. Quanto à DQO, foi analisada por meio do método colorimétrico de fluxo fechado 

utilizando um reator e um espectrofotômetro. 

Com base nisso foram calculadas as concentrações médias para cada evento registrado para os 

parâmetros analisados ST, SS, SD e DQO. 

 

RESULTADOS 

Os resultados das concentrações médias por evento na entrada da lagoa de detenção do Guará 

estão apresentados na Tabela 1. Problemas de medição do nível na seção de saída da lagoa de 

detenção, provocados por falhas do linígrafo instalado nesse local, impossibilitaram a obtenção da 

série de vazões a partir da curva-chave. Logo, não foram calculadas as concentrações médias para 

os eventos no ponto de lançamento da vazão efluente no córrego Guará. 

Tabela 1 - Concentrações médias por evento dos parâmetros analisados na galeria de entrada da lagoa. 

Data do Evento ST  

(mg/L) 

SS  

(mg/L) 

SD  

(mg/L) 

DQO  

(mg/L) 

24/01/2020 189,45 120,08 69,37 67,24 

03/02/2020 178,62 129,73 48,90 91,15 

05/02/2020 129,12 119,16 9,99 38,65 

07/02/2020 94,60 55,90 38,71 48,51 

20/02/2020 113,63 61,65 51,98 53,93 

29/02/2020 256,60 169,32 87,28 103,63 

02/03/2020 95,61 63,35 32,26 35,32 

Média 151,09 102,74 48,36 62,63 

Mediana 129,12 119,16 48,90 53,93 

Desvio Padrão 59,88 43,14 25,15 26,18 

Maior 256,60 169,32 87,28 103,63 

Menor 94,60 55,90 9,99 35,32 

Coeficiente de variação 40% 42% 52% 42% 
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Com base nos valores encontrados, observa-se que a maior variação entre os eventos ocorreu 

para o parâmetro SD, com 52%, enquanto a menor variação foi observada para as concentrações de 

ST. É possível observar também que os maiores valores encontrados de todos os parâmetros se 

refere ao evento do dia 29/02/2020, enquanto os menores valores de ST e SS são referentes ao 

evento do dia 07/02/2020. 

Os dados obtidos do monitoramento dos cinco pluviógrafos instalados na bacia de 

contribuição à lagoa de detenção possibilitaram o cálculo das intensidades das chuvas (I) para cada 

evento em questão, além da quantidade de dias antecedentes secos (Tabela 2). 

Tabela 2 - Intensidades (mm/h) e número de dias antecedentes secos para cada evento. 

Data do 

evento 

Cruzeiro 

Velho 
Octogonal Bacia SIA  

Cruzeiro 

Novo I méd 

(mm/h) 

I máx 

(mm/h) 

Nº dias 

secos 
I (mm/h) I (mm/h) I(mm/h) I (mm/h) I (mm/h) 

24/01/2020   1,9 2,1 1,7 2,4 2,03 2,42 0,0 

03/02/2020   22,0 9,4 12,5 9,3 13,31 22,00 5,9 

05/02/2020 0,5 2,9 9,5 6,5 2,6 4,38 9,45 0,6 

07/02/2020 - - - - - - - - 

20/02/2020 3,2 4,8 12,0 22,5 6,7 9,83 22,50 0,9 

29/02/2020 3,7 5,6 30,9 7,9 5,2 10,65 30,86 0,9 

02/03/2020 21,3 0,4 16,8 0,4 7,4 9,26 21,33 0,4 

 

As concentrações de poluentes depositados sobre a superfície da bacia de contribuição podem 

estar relacionadas à quantidade de dias secos antecedentes ao evento de chuva, assim como 

destacado por Paula (2019) que, a partir da análise de amostras de eventos chuvosos na lagoa de 

detenção do Guará, concluiu que o número de dias antecedentes secos tem alta relevância no grau 

de eficiência promovido pelo dispositivo de detenção. O estudo mostra que entre os três eventos 

chuvosos analisados compreendidos entre outubro/2018 e maio/2019, o evento com mais dias 

antecedentes secos foi o que apresentou maior valor de DQO, obtendo elevada correlação entre essa 

variável e o parâmetro (R² = 0,871). 

Righetto et al. (2017) ressaltam a importância da avaliação da intensidade e duração das 

chuvas dos eventos monitorados, além do número antecedentes de estiagem, pois estão associados 

com o transporte de poluentes do escoamento superficial. Ainda nesse sentido, os autores indicam 

que as correlações realizadas entre dias antecedentes de estiagem foram significativamente 

relevantes para os parâmetros DQO (R² = 0,50) e fósforo total (R² = 0,45) nos eventos chuvosos 

monitorados em uma bacia de drenagem urbana situada na cidade de Natal – RN. 
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Comparando os dados de intensidade e das concentrações médias por evento dos parâmetros 

analisados (Tabelas 1 e 2), era esperado que o evento com maior número de dias secos antecedentes 

apresentasse também as maiores concentrações de sólidos e DQO, de modo que os maiores valores 

de concentração se apresentassem no evento do dia 03/02/2020. Entretanto, as concentrações 

médias dos parâmetros desse evento não foram as mais altas, mas abaixo das concentrações 

encontradas no evento do dia 29/02/2020. Os resultados encontrados para a correlação entre os dias 

secos antecedentes e os parâmetros analisados nesse estudo não foram considerados 

estatisticamente relevantes (ST: 0,15; SS: 0,23 e DQO:0,48). 

Como constatado por Henz (2019), a lagoa de detenção do Guará recebe águas residuárias de 

ligações clandestinas de esgoto sanitário na rede de água pluvial, uma vez que foram realizadas 

análises de coliformes para a lagoa em período chuvoso e de estiagem. Isso indica que a análise dos 

parâmetros de qualidade avaliados no presente estudo não fica restringida apenas ao efluente 

pluvial, mas deve ser considerada também a influência dessas ligações clandestinas. Essa realidade 

é uma possível explicação para o evento do dia 29/02/2020 apresentar maiores concentrações dos 

parâmetros analisados. 

 

CONCLUSÃO 

A partir do monitoramento hidrológico e de qualidade da água, foi possível calcular a 

concentração média por evento na galeria de entrada da lagoa de detenção do Guará para os sete 

eventos de precipitação analisados nesse trabalho. 

A falha no monitoramento do nível na seção de saída da lagoa de detenção prejudicou os 

objetivos iniciais do trabalho, pois não foi possível obter as vazões para o cálculo da concentração 

média dos eventos nessa seção. Para contornar essa situação, a estimativa das vazões pode ser 

realizada utilizando o método de Puls em trabalhos futuros, tendo como referência o nível da lagoa 

antes da entrada da onda de cheia e o hidrograma apenas da seção de entrada. É possível também 

verificar se há padrão no formato dos hidrogramas de saída da lagoa com dados de eventos 

monitorados anteriormente, sem prejuízo de dados de nível, e a partir dessa informação e do 

hidrograma da seção de entrada é estimada a concentração média para os sete eventos analisados 

nesse trabalho. 

Ainda que o trabalho não tenha obtido resultados significativamente relevantes para a relação 

entre a quantidade de dias secos antecedentes e a concentração média do evento de chuva, os dados 

desse monitoramento possibilitam a análise da carga de sólidos e DQO que aportam na galeria de 

entrada da lagoa. Dessa forma, sugere-se o monitoramento de bacias urbanas como a desse estudo 
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considerando eventos com intervalos de tempo maiores entre eles, para que seja considerada a 

variabilidade na quantidade dos dias antecedentes de estiagem. 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos à CAPES, ANA, FAPDF, FINEP, FINATEC e FUNAPE pelo suporte ao 

projeto de pesquisa a que este trabalho está associado; e à ADASA e NOVACAP pelo apoio e 

dados fornecidos para o desenvolvimento do trabalho.  

 

REFERÊNCIAS 

Adasa, Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal. (2011). 

“Resolução Adasa nº 9 de 08 de abril de 2011.” Estabelece os procedimentos gerais para 

requerimento e obtenção de outorga de lançamento de águas pluviais em corpos hídricos de 

domínio do Distrito Federal e naqueles delegados pela União e Estados. Brasília, DF. 

APHA. (1995). “Standard Methods for Examination of Water and Wastewater.” American Public 

Health Association, American Water Works Association, Water Environmental Federation, 19ª ed., 

Washington. 

ArKIS Infraestrutura Urbana Ltda. (2005). “Projeto de avaliação ambiental e estudo de dissipação 

dos pontos de lançamentos da galeria do Cruzeiro – Guará – Distrito Federal.” Brasília, DF, 56p. 

Assunção, V. R. A. (2012). “Proposta de metodologia de cálculo para reservatórios de detenção 

em bacias hidrográficas urbanizadas.” Dissertação de Mestrado em Engenharia Hidráulica e 

Saneamento, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP, 

153p. 

Henz, S. K. F. (2019). “Análise da eficiência hidráulico-hidrológica e de qualidade da água da 

bacia de detenção do Guará II – DF.” Monografia de Projeto Final 2, Departamento de Engenharia 

Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 89p. 

Nascimento, E. A., Quelhas, O. L. G., Fonseca, P. L. (2007). “Qualidade do meio urbano: medidas 

para o controle do escoamento superficial na cidade do Rio de Janeiro, Brasil.” Ciência & 

Engenharia, v. 16, n. ½, p. 81-87, 01/2007. 

Paula, A. C. V. (2019). “Estudo experimental e modelagem da lagoa de detenção do Guará – DF: 

comportamento no amortecimento de cheias e na alteração da qualidade da água.” Dissertação de 

Mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos, Publicação PTARH.DM 225/2019, 

Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 156p. 

Righetto, A. M., Gomes, K. M., Freitas, F. R. S. (2017). “Poluição difusa nas águas pluviais de 

uma bacia de drenagem urbana.” Engenharia Sanitária e Ambiental. v. 22, n. 6. Nov/Dez 2017. 

1109-1120. 


