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RESUMO: No presente artigo, foi feita uma identificação dos fatores ambientais que podem ter 

contribuído para desencadear a floração de cianobactérias ocorrida em novembro de 2016 no braço 

do Riacho Fundo, no Lago Paranoá. Buscou-se vincular a contribuição dos diferentes fatores 

através de modelos conceituais existentes na literatura. Além dos fatores identificados à época, 

relacionados com cargas pontuais e difusas de poluentes, uma análise mais detida de outros dados 

sugere que anomalias de precipitação e temperatura do ar ocorridas naquele ano tenham tido um 

papel em particular, respectivamente nos processos quali-quantitativos da bacia e na dinâmica de 

nutrientes dos sedimentos do lago. Se esta hipótese estiver correta, a identificação antecipada de 

alguns destes fatores em conjunto pode ser útil na prevenção ou mesmo minimização de eventos 

similares no futuro, de forma a evitar mortandades de peixes ou necessidade de restrição do uso do 

lago. 

 

ABSTRACT: In this paper, we investigated possible environmental factors that influenced the 

bloom of cyanobacteria in the southern branch of the Paranoá Reservoir in Brasília, Brazil, which 

occurred in november 2016. The watershed draining to this portion of the reservoir is highly 

urbanized, and the bloom happened right after a storm that followed a long dry period. Moreover, 

treated domestic sewage is discharged nearby in the lake. These factors were already identified in a 

report done in the weeks after the event. Our results suggest meteorological anomalies were also 

partly responsible. For one part, a long dry period contributed to a higher buildup of pollutants in 

the basin. On the other hand, a warmer-than-normal winter caused a prolonged stratification of the 

lake and much probably, anoxia in the deeper parts of the reservoir, by its turn releasing a greater 

load of phosphorus from the sediments. If this hypothesis is correct, this can be useful in the early 

identification of these factors working together to cause a similar event in the future, helping the 

institutions to anticipate or even mitigate fish kills and water use restrictions. 

 

Palavras-Chave – Lago Paranoá, cianobactérias, anoxia 

 

INTRODUÇÃO 

O Lago Paranoá é um reservatório artificial fortemente identificado com a cidade de Brasília. 

Do ponto de vista de usos múltiplos da água, o lago é usado para recreação e lazer, navegação, 

geração de energia hidrelétrica na PCH Paranoá (com potência instalada de 30MW), diluição de 

efluentes tratados nas estações de tratamento de água (ETEs) Norte e Sul. Mais recentemente, a 

crise hídrica pelo qual o Distrito Federal passou entre os anos de 2016-2018 obrigou o poder 

 

1)  Especialista em Recursos Hídricos da ANA, bruno.collischonn@ana.gov.br 

2)  Engenheiro Civil e Ambiental na Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade Ocidental-GO, 

valtimelo.s@hotmail.com 

mailto:bruno.collischonn@ana.gov.br
mailto:valtimelo.s@hotmail.com


   

XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 2 

público a antecipar obras de captação de água para abastecimento urbano, no braço do Torto. Por 

fim, o Lago Paranoá recebe também os lançamentos de drenagem pluvial de todo o plano piloto. 

Conforme ANA (2013), por seu caráter de lago urbano, o Lago Paranoá é um caso 

emblemático no Brasil, atuando como um integrador das questões relativas a recursos hídricos, com 

seus múltiplos usos, e ao saneamento em suas diferentes componentes (drenagem pluvial, 

esgotamento sanitário, abastecimento humano).  

Essas características, aliadas ao fato de que os formadores do lago são pequenos córregos com 

baixa afluência, acarretaram sérios problemas nas primeiras décadas de existência de Brasília. 

Devido a problemas estruturais, uma quantidade expressiva de cargas orgânicas acabava por ser 

lançada no Lago Paranoá, culminando com uma floração de algas no braço sul, com a consequente 

mortandade de peixes e mau cheiro (Philomeno, 2007). Isso motivou investimentos públicos em 

coleta e tratamento de esgoto, fazendo com que ao longo do tempo Lago tenha passado a ter boas 

condições de balneabilidade (CAESB, 2016). 

Entretanto, em novembro de 2016, um novo caso de floração de cianobactérias próximo à 

confluência do Riacho Fundo obrigou o poder público a interditar o uso do lago para pesca e 

recreação, além de causar nova mortandade de peixes. Segundo 

ADASA/CAESB/NOVACAP/IBRAM (2016), a floração de algas ocupou uma área de 5% da 

superfície do Lago e foi causada por uma combinação de fatores, ligados à impermeabilização do 

solo, lançamento de esgotos tratados e não tratados. 

De fato, a despeito de sua proximidade com o lançamento de esgotos da ETE Sul, a floração 

de cianobactérias se deu no mês de novembro, início da estação chuvosa, logo após um dos 

primeiros eventos de chuva intensa. Isto sugere que, de fato, o episódio tenha relação tanto com os 

aspectos de esgotamento sanitário quanto de drenagem pluvial, com o carreamento de poluentes 

acumulados durante a estação seca.  

Ainda assim, os fatores identificados (lançamento de esgotos tratados e eventos chuvosos 

após longo período seco) são corriqueiros, ocorrendo em maior ou menor medida em todos os anos 

no início da estação chuvosa, sem que ocorram florações de cianobactérias anualmente. Isso sugere 

que algum fator adicional esteve presente neste evento, desencadeando o processo. 

O propósito do presente artigo é investigar os fatores naturais e outras ocorrências presentes 

neste ano em particular, de maneira a formular uma hipótese que explique o fenômeno no contexto 

do Lago Paranoá. Se esta hipótese estiver certa, isto pode ser útil na antecipação, alerta e, 

eventualmente, na mitigação de eventos similares no futuro. 

 

DESCRIÇÃO DO EVENTO E INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES 

No dia 10 de novembro de 2016, foi observada no lago Paranoá uma extensa mancha de cor 

esverdeada na superfície, estendendo-se da confluência do Riacho Fundo até o Pontão do Lago Sul 

(área de entretenimento e gastronomia na orla), com maior concentração nas margens. O fenômeno 

foi logo seguido do aparecimento de peixes mortos depositados ao longo das margens. O serviço de 

Limpeza Urbana recolheu cerca de 70 sacos de peixes mortos ao longo da primeira semana. 

Após vistorias iniciais de diversas instituições, foram coletadas amostras de água e 

encaminhadas para análise. No dia 17 de novembro, o IBRAM e a ADASA informaram que os 

resultados apontavam para contaminação por cianobactérias, e recomendaram a suspensão da pesca 

e recreação no braço do Riacho Fundo. Tal situação perdurou até 22 de dezembro, quando um 

conjunto de instituições anunciou o fim das restrições, uma vez que as concentrações voltaram à 

normalidade e não houve outros registros de mortandade. 
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Constata-se que praticamente não foram produzidos documentos acadêmicos ou institucionais 

buscando a compreender ou explicar o ocorrido. O Plano de Recursos Hídricos dos Afluentes 

Distritais da bacia do Paranaíba (ADASA/ENGEPLUS, 2020) menciona brevemente que 

“avaliações preliminares concluíram que este evento não foi causado por um único fator 

isoladamente, mas sim pelo conjunto de ações humanas na bacia, entre as quais também a 

drenagem pluvial e as ligações clandestinas de esgoto nesta”.  

Além disto, foi encontrado registro de uma apresentação (ADASA, 2016) detalhando um 

pouco mais o resultado da investigação preliminar sobre as causas do fenômeno. O documento 

vincula a floração de cianobactérias ao aporte de nutrientes, citando as seguintes fontes para esse 

aporte: 

- Lançamento de efluentes da ETE Sul; 

- carga difusa trazida pelas galerias de águas pluviais após as primeiras chuvas da estação; 

- carga trazida pelos tributários, sobretudo o Riacho Fundo, que tem a pior qualidade de água; 

- nutrientes liberados do sedimento do fundo, devido ao menor nível d’água; 

- efluentes de embarcações, dada a grande frota náutica existente no Lago Paranoá. 

Em consulta a matérias de imprensa na época, constata-se que o poder público e o meio 

acadêmico cogitaram ainda outros fatores: lançamentos clandestinos de caminhões limpa-fossa, 

ligações de esgoto doméstico na rede pluvial, mobilização de nutrientes do sedimento de fundo 

devido a chuva ou ventos fortes, destinação incorreta de resíduos sólidos, ausência de mata ciliar. 

A Figura 1 mostra a área afetada, o contorno da bacia hidrográfica do Riacho Fundo e a 

localização de algumas interferências de interesse. 

  
Figura 1. Lago Paranoá, contorno da bacia do Riacho Fundo e pluviógrafos (esquerda) e detalhe da área afetada pela 

floração, com localização dos lançamentos da ETE Sul e principais galerias de águas pluviais (direita) 

Embora a investigação tenha apontado corretamente na busca de uma visão integrada da 

compreensão do problema, observa-se que todos os fatores mencionados (exceto, talvez, a hipótese 

de descarte clandestino de limpa-fossas, que não foi comprovada) têm um caráter relativamente 

sistemático, ocorrendo de forma contínua ou com uma frequência bem definida. Assim, resta uma 

lacuna na tentativa de compreender por que a floração ocorreu naquele momento específico. 

Tome-se o lançamento de esgoto da ETE Sul, por exemplo. Embora muito próximo do local 

da floração, não foi verificada nenhuma anormalidade na operação da ETE no período 

imediatamente anterior ao evento, conforme pode ser visto na série histórica de cargas de nitrogênio 
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e fósforo lançadas, mostrada na figura abaixo. A série de volumes e concentrações mensais foi 

fornecida pela CAESB, por meio da escola corporativa daquela companhia. 

 

Figura 2. Série de cargas médias mensais de fósforo e nitrogênio total no efluente da ETE Sul, com destaque para 

outubro/novembro de 2016 

Naturalmente, a escala mensal em que os dados estão disponíveis poderia hipoteticamente 

estar mascarando eventos de mais curta duração. Mas a princípio, como se pode ver, as cargas de 

nutrientes não foram particularmente altas no período, tendo ocorridos eventos com cargas bem 

maiores em outros períodos, sem registro de floração de algas. 

Da mesma forma, a redução dos níveis d’água do lago no período, embora seja um fato, 

tampouco foi mais acentuada em novembro de 2016 do que no mesmo período em outros anos, 

conforme Figura 3. 

 

Figura 3. Série histórica de níveis d’água operativos do Lago Paranoá, de 2010 a 2018, com destaque para nov/2016 

Observa-se que a redução do nível d’água foi inclusive menos acentuada do que em alguns 

anos anteriores. Desde 2014, a variação do nível do lago é regrada por resoluções anuais da 

ADASA, visando a compatibilizar sua operação com os usos para recreação e outros. 

Assim, embora os sedimentos tenham um papel na liberação de nutrientes para a coluna 

d’água (aspecto que será explorado mais à frente), o nível d’água operativo não parece ser o 

catalisador desse processo, mesmo porque as variações em termos absolutos são pequenas, de 
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algumas dezenas de centímetros, ao passo que a profundidade do lago no braço do Riacho Fundo é 

da ordem de 10 metros. 

A afluência difusa, seja por meio da bacia hidrográfica do Riacho Fundo ou das galerias que 

drenam partes da Asa Sul e Lago Sul, certamente teve um papel importante no fenômeno. Isto 

porque a área drenada é bastante urbanizada: a bacia do Riacho Fundo abrange as regiões de Águas 

Claras, Guará, Núcleo Bandeirante, Vicente Pires, Riacho Fundo e Park Way. A primeira detecção 

do fenômeno, no dia 10 de novembro, se deu logo em seguida a um dos primeiros eventos de chuva 

mais expressiva na bacia, na madrugada do dia 8 para o dia 9, conforme monitorado na estação 

fluviométrica Montante Zoológico, que conta com telemetria a cada 15 minutos. 

 

Figura 4. Vazões observadas no Riacho Fundo no início da estação chuvosa 2016/2017 e destaque para o evento dos 

dias 8/9 de novembro 

 

Neitsch et al (2002) apud Larentis et al. (2007) sugerem que a geração de poluentes difusos na 

bacia podem ser modelados pelos processos de acumulação (build-up) e carreamento (washoff), 

sendo o primeiro é dependente do número de dias consecutivos sem escoamento superficial, ao 

passo que o último é governado pela magnitude do escoamento superficial e da carga acumulada. 

Esse modelo é condizente com o fenômeno, uma vez que no período de seca, que normalmente vai 

de maio a outubro no DF, teria havido uma acumulação de poluentes na bacia, sobretudo em suas 

áreas urbanas, carga essa que teria sido carreada pelos primeiros eventos de chuva com escoamento 

superficial. 

No ano de 2016, a tendência é que o fenômeno de build-up tenha sido particularmente 

acentuado, visto que o ano hidrológico foi bastante atípico. Após um mês de janeiro bastante 

chuvoso, os demais meses da estação chuvosa tiveram acumulados muito abaixo da média.De fato, 

o ano de 2016 corresponde ao início do período que levou o Distrito Federal ao racionamento. A 

tabela 1 mostra os desvios de precipitação mensal em relação à media no ano de 2016, em duas 

estações.  

Tabela 1. Desvios de precipitação em relação às médias mensais, em duas estações do INMET no DF (mm) 

  jan fev mar abr mai jun jul ago set out 

INMET Sede 98 -138 -55 -114 -35 -9 -11 4 -2 -77 

Gama 61 -67 -41 -123 -29 -9 -11 -6 -49 -27 
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Embora tenha havido alguma precipitação nos meses de fevereiro a outubro, esta 

possivelmente não tenha gerado escoamento superficial suficiente para carreamento dos poluentes 

acumulados. Portanto, aparentemente o processo de buildup ocorreu por um tempo anormalmente 

longo neste ano, levando a cargas acumuladas maiores do que o normal. 

Por sua vez, a coincidência temporal com a floração de algas e a magnitude do evento dos 

dias 8/9 sugere que este tenha sido deflagrador do fenômeno, pelo menos em parte. Houve outros 

eventos de chuva ao longo do mês de outubro, porém que resultaram em vazões de pico e volumes 

menores. Possivelmente, estes eventos não produziram escoamento superficial expressivo, ou 

estiveram concentrados na porção sul da bacia, que é menos urbanizada.  

O evento de chuva do dia 8 e 9 foi registrado em dois pluviógrafos existentes na bacia. O 

CEMADEN possui um aparelho na Cidade Estrutural, região bastante urbanizada na cabeceira da 

bacia, com registros a cada 10 minutos3. A chuva neste ponto iniciou-se às 1h30 do dia 8, com 

duração total de 3h30 e acumulado de 52mm. A recorrência foi avaliada para diferentes durações, 

considerando a curva IDF definida em ADASA (2009), resultando em um tempo de retorno 

máximo de 1,7 anos para a chuva de 3h20. 

Já na estação telemétrica Montante Zoológico-EPIA, operada pela CAESB e ANA, os dados 

são disponibilizados a cada 15 minutos4. Esta estação fica próxima do exutório do Riacho Fundo no 

Lago Paranoá, e registrou chuva a partir das 00h15 do dia 9, com duração de 5 horas e acumulado 

de 47mm. O maior tempo de retorno foi de 0,73 anos, para a chuva de duração de 5 horas. 

Portanto, embora não tenha sido um evento extraordinário, provavelmente sua intensidade 

tenha sido suficiente para mobilizar toda carga poluente acumulada na bacia. O resultado em termos 

de vazão foi um hidrograma com um primeiro pico de 44 m³/s às 2h15 do dia 9 (provavelmente 

resultante da chuva que ocorreu primeiramente na cabeceira), seguido de uma recessão até 15 m³/s e 

novo pico de 46 m³/s às 5h15 (esta provavelmente resultante da chuva mais próxima no exutório). 

Naturalmente, a hipótese da carga difusa não pode ser comprovada por mensurações da 

qualidade da água da drenagem. Embora o Riacho Fundo conte com monitoramento de qualidade 

de água, este tem uma frequência de alguns meses, de forma que o evento em particular não foi 

amostrado. A hipótese de influencia desse fator deve-se à coincidência temporal e à aderência do 

caso com o modelo conceitual de buildup-washoff. 

Ainda assim, eventos de chuva intensa logo após o fim da estação chuvosa, bem como os 

demais fatores apontados, são relativamente comuns. Se estes fossem os fatores desencadeantes, 

florações como a de novembro de 2016 deveriam ocorrer com muito maior frequência, o que sugere 

que neste ano deve ter havido algum elemento particular adicional que contribuiu para deflagrar o 

evento. 

 

O PAPEL DA ESTRATIFICAÇÃO E DA ANOXIA 

O processo de estratificação térmica e equilíbrio térmico sazonal do Lago Paranoá já é 

bastante conhecido no meio acadêmico e conta com registros na literatura. Nos meses de verão, o 

contato da superfície do lago com o ar mais quente faz com que o lago fique estratificado, pela 

diferença de temperatura da água na superfície e no fundo. Já no inverno, a diminuição da 

temperatura na superfície proporciona uma maior mistura, pelo aumento da densidade da água 

superficial. Por consequência, a concentração de oxigênio dissolvido também apresenta 

estratificação. Liporoni (2012) documenta este efeito, com base no monitoramento da CAESB junto 

à barragem, em que a qualidade da água é amostrada em diferentes profundidades. 

 
3 Disponível em HTTP://www.cemaden.gov.br/mapainterativo/ 
4 Disponível em HTTP://www.snirh.gov.br/hidrotelemetria/serieHistorica.aspx 

http://www.cemaden.gov.br/mapainterativo/
http://www.snirh.gov.br/hidrotelemetria/serieHistorica.aspx
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Figura 5. Efeito da estratificação do Lago Paranoá nos meses de verão, em ponto próximo à barragem (Liporoni, 2012) 

Observa-se que nos meses de inverno, os valores de oxigênio nas diferentes temperaturas 

convergem para um mesmo valor, ao passo que no verão ocorre um gradiente ao longo da 

profundidade. Ao longo do tempo este fenômeno estabeleceu uma espécie de equilíbrio na dinâmica 

do lago, em que a estratificação quase sempre esteve limitada a alguns meses no ano, e a 

recirculação nos meses de inverno impede um grau de anoxia mais acentuado.  

Entretanto, no ano de 2016, este processo de mistura parece ter sido menos intenso. Para 

exemplificar, a figura abaixo mostra as temperaturas medidas pela CAESB no Lago Paranoá 

próximo à barragem, no fundo e na superfície, de 2011 a 2018. 

 

Figura 6. Temperatura da água medida na superfície e no fundo do lago Paranoá, próximo à barragem, com destaque 

para o inverno de 2016 

Duas coisas chamam a atenção para as diferenças de temperatura observadas no lago no 

inverno de 2016. Por um lado, não houve uma convergência completa das temperaturas, após a 

estratificação verificada no verão anterior. Em outras palavras, a estratificação térmica, embora 

atenuada, permaneceu durante o período.  
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Esta diferença de temperaturas no período de inverno não foi exclusiva deste ano, tendo 

ocorrido também em 2011, por exemplo. No entanto, em nenhum ano ocorreu estratificação no 

inverno em temperaturas da água tão altas como neste ano. 

No caso do oxigênio, a estratificação no inverno de 2016 foi bem mais evidente, como pode 

ser visto na figura abaixo. 

 

Figura 7. Concentração de oxigênio dissolvido na superfície e no fundo do Lago Paranoá, próximo à barragem, com 

destaque para o inverno de 2016 

 

Como se vê, foram verificadas diferenças na concentração da ordem de 2 a 3 mg/l entre as 

concentrações de oxigênio na superfície e o fundo, durante o inverno de 2016. 

Este monitoramento da temperatura e do oxigênio só é feito em um ponto do lago Paranoá, 

junto à barragem, onde não ocorreu floração. No entanto, é razoável supor que o mesmo efeito deve 

ter ocorrido, em maior ou menor medida, em todo lago, também no braço do Riacho Fundo, que é 

relativamente profundo. A hipótese do presente artigo é que neste braço tenha ocorrido anoxia nas 

partes mais fundas, pelo efeito combinado da estratificação e da presença maior de nutrientes.  

A ausência de oxigênio no fundo, por sua vez, pode ter proporcionado o aporte adicional de 

nutrientes que deflagrou a floração de cianobactérias. Isto porque já existe uma espécie de consenso 

na literatura de que a anoxia acelera a liberação de fósforo a partir dos sedimentos (Chin, 2013), 

devido à redução do íon ferro, a consequente quebra das ligações ferro-fósforo (Tammeorg et al, 

2020) e dissolução do fósforo na coluna d’água. Estes autores também afirmam que o fósforo 

liberado do sedimento é considerado mais importante para a produção de biomassa algal, por estar 

em uma forma mais biodisponível. 

A coincidência da floração com o evento de chuva dos dias 8-9 pode ter a ver com a 

turbulência causada pela passagem da onda de cheia no braço do lago Paranoá, disponibilizando o 

fósforo liberado junto aos sedimentos de fundo em toda a coluna d’água. 

Finalmente, a menor intensidade do processo de mistura em 2016 foi provavelmente efeito de 

um inverno anormalmente quente, conforme pode ser observado na figura abaixo, que mostra os 

desvios de temperatura do ar de 2004 a 2016, em relação à média do mês, para a estação INMET-

Sede. 
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Figura 8. Desvio da temperatura do ar na estação INMET-Sede em relação à média mensal 

É possível observar que as temperaturas médias do ar foram consistentemente cerca de 1-2ºC 

acima da média do mês no período de fim de 2015 até o início de 2017, o que provavelmente 

causou a baixa intensidade de mistura ao longo de 2016. 

 

CONCLUSÕES 

Florações de cianobactérias são eventos de difícil modelagem e previsão no tempo e no 

espaço. Além de serem processos complexos, dificilmente se dispõem de dados de quantidade e 

sobretudo, qualidade de água para que se possa antecipar sua ocorrência. Assim, a hipótese contida 

no presente artigo não pode ser rigorosamente comprovada. Buscou-se identificar possíveis fatores 

ambientais que possam ter contribuído para o episódio, e avaliar se existe algum modelo conceitual 

que explique o nexo causal. 

A investigação preliminar realizada ainda em novembro de 2016 apontou corretamente que 

não houve um único fator que, isoladamente, pode ser responsabilizado pelo ocorrido, e sim um 

conjunto de causas. A análise aqui realizada sugere que um fator adicional, ligado a anomalias da 

temperatura e precipitação ao longo do ano de 2016, podem ter contribuído e sido decisivo para 

deflagrar o processo, em conjunto com os demais fatores já apontados. 

Se esta hipótese for verdadeira, é possível criar uma espécie de check-list de condições que, se 

satisfeitas em conjunto, podem levar a um novo episódio. São elas: 

- Encerramento prematuro da estação de chuvas, ou chuvas inferiores à média nos meses de março a 

junho; 

- Temperaturas do ar acima da média nos meses de inverno; 

- Ausência de mistura da água do Lago Paranoá, constatada por diferenças de 1ºC ou mais entre o 

fundo e a superfície nos meses de inverno; 

- estratificação do oxigênio nos meses de inverno, com diferenças de 3 mg/l ou mais entre o fundo e 

a superfície nos meses de inverno; 

- Atraso no reinício da estação chuvosa, seguido de chuva intensa, superior a 50mm na bacia, 

sobretudo na sub-bacia do Riacho Fundo. 
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Este conjunto de fatores pode ser acompanhado ao longo do ano por equipes das instituições 

envolvidas com o gerenciamento do Lago Paranoá, que podem emitir alertas preventivos, caso 

identifiquem a sua ocorrência conjunta. Eventualmente os efeitos podem até ser mitigados, caso se 

disponha de meios para oxigenar a coluna d’água do lago de forma preventiva. 
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