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INTRODUÇÃO 

Um adequado manejo das águas pluviais se faz necessário para garantir a qualidade de vida da 

população. Pela necessidade de mudança do sistema de drenagem urbana por uma forma de manejo 

mais sustentável para as cidades, surgiram sistemas alternativos de manejo das águas urbanas, com o 

objetivo de projetar técnicas compensatórias focando no controle do escoamento superficial por meio 

da diminuição dos picos de vazão e aumento da infiltração das águas pluviais (ReCESA, 2007). 

As bacias de detenção são consideradas um tipo de medida compensatória que tem como 

objetivo minimizar os danos das cheias à jusante, por meio da diminuição do pico de vazão, além de 

eventualmente melhorar a qualidade da água pluvial pela diluição e detenção de cargas de poluição 

(Baptista et al., 2011; Assunção, 2012). Assim, o presente trabalho estudou o funcionamento da bacia 

de detenção localizada na região administrativa do Guará – DF a fim de analisar os benefícios 

hidrológicos e sobre a qualidade das águas pluviais. 

METODOLOGIA 

A lagoa de detenção monitorada fica localizada na bacia hidrográfica do lago Paranoá, na 

unidade hidrográfica do Riacho Fundo. A área da lagoa é de aproximadamente 25 ha, comporta um 

volume de 353.280 m3 e recebe uma área de contribuição de 7,0 km². 

A etapa de monitoramento consistiu na aquisição de dados de precipitação, nível, vazão, e 

amostras de águas em eventos no período chuvoso do DF, entre os meses de outubro de 2019 e março 

de 2020. O monitoramento qualitativo foi realizado por meio de amostradores automáticos ISCO 

6712, que coletaram amostras de água na galeria de entrada da lagoa ao longo de 6 eventos de 

precipitação com o objetivo de analisar as características do efluente pluvial. Foram selecionados os 

seguintes parâmetros para análise: Sólidos Totais (ST), Sólidos Suspensos (SS), Sólidos Dissolvidos 

(SD), pH, Condutividade Elétrica e Turbidez, seguindo as diretrizes do Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 1995). 

RESULTADOS 

Os pluviógrafos monitorados permitiram a verificação da variabilidade espacial da chuva na 

área de contribuição da lagoa, característica de Brasília, e os seis eventos monitorados apresentaram 

intensidades baixas e pequenos tempos de retorno, indicativo de chuvas mais frequentes. 

Os dados de condutividade elétrica evidenciam uma variabilidade significativa do parâmetro 

nos eventos monitorados. O maior valor de condutividade elétrica é observado no evento do dia 

03/02/2020 às 20h 23, com 155,7 μS/cm, no qual também foi observado o maior número de dias 

antecedentes de seca. Esse fato indica que durante o período de estiagem antecedente ao evento houve 

maior acúmulo de material depositado na superfície, que posteriormente foi lavado pela chuva. Os 
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valores de turbidez variam de 16,4 a 361 NTU. Ainda, observa-se que na passagem da vazão de pico 

os valores de turbidez são menores na maioria dos eventos, o que indica que com o grande volume 

de água que está passando pela galeria, há uma maior diluição, e assim menos SS. 

Os polutogramas construídos indicam que as concentrações de sólidos ao longo do tempo 

reduzem ao passo que a onda de cheia também vai suavizando com o tempo, o que indica um 

comportamento consistente ao que é esperado. O maior valor de ST obtido foi de 436 mg/L, enquanto 

o de SS correspondeu a 325 mg/L, observados no dia 24/01/2020. 

Para a averiguação da ocorrência da primeira carga de lavagem na área de contribuição à lagoa 

de detenção, foi utilizada a metodologia da construção de curvas adimensionais de massa M(V) que 

avalia o comportamento da taxa de massa de poluente presente no efluente pluvial para os parâmetros 

ST, SS e SD. A elaboração das curvas permite concluir que as curvas M(V) de ST e SS indicam a 

ocorrência do fenômeno em quase todos os eventos, exceto para o evento de 29/02/2020, onde a curva 

ficou posicionada abaixo da bissetriz de acordo com Bertrand-Krajewski et al. (1998). Já para SD, 

apenas as curvas M(V) de 24/01/2020 e 20/02/2020 indicaram a ocorrência de First Flush, a partir da 

metodologia que considera que o fenômeno acontece toda vez que a curva fica localizada acima da 

bissetriz. 

CONCLUSÕES 

O monitoramento hidráulico-hidrológico e de qualidade da água da bacia urbana do Guará 

permitiu a obtenção de dados pluviométricos, fluviométricos e de concentração de poluentes em uma 

bacia de drenagem de uso predominante urbano, com uma bacia de detenção/retenção antes do 

lançamento no corpo hídrico. 

No que tange à qualidade da água de drenagem, a análise da condutividade elétrica permitiu a 

associação do evento com maior período de dias secos antecedentes e o maior valor de condutividade 

elétrica medido. Além disso, a observação de que o pico de condutividade elétrica ocorre antes do 

pico de vazão na maioria dos eventos indicou a ocorrência de First Flush. Os dados de ST, SS, e SD 

também constatam a ocorrência do fenômeno na maior parte dos eventos, o que evidencia a 

possibilidade de um tratamento adequado do efluente pluvial antes de ser conduzido a um corpo 

hídrico. 

Os valores de turbidez e a análise dos hidrogramas evidenciam a relação proporcional entre os 

valores de vazão e de turbidez encontrados. Ainda, foi possível verificar a correlação entre o número 

de dias secos antecedentes ao evento e a turbidez encontrada no efluente pluvial. Dentre os eventos 

monitorados, o evento com maior número de dias de estiagem antecedentes também apresentou o 

maior valor de turbidez medido. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

APHA. Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. American Public Health 

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

Washington, 1995. 

Assunção, V. R. A. 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, 2012. 

Baptista, M. B.; Nascimento, N. O.; Barraud, S. Técnicas Compensatórias em Drenagem Urbana. 2 

ed. ABRH – Associação Brasileira de Recursos Hídricos, Porto Alegre, 318p, 2011. 

Bertrand-Krajewski, J.; Chebbo, G.; Saget, A. Distribution of pollutant mass vs volume in stormwater 

discharges and the first flush phenomenon. Water Research. Vol. 32, No. 8, pp. 2341 a2356, 1998. 

ReCESA. Águas pluviais: técnicas compensatórias para o controle de cheias urbanas: guia do 

profissional em treinamento: nível 2 e 3. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento 

Ambiental (org.). Belo Horizonte, MG, 52p, 2007. 


