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RESUMO – A quantificação das cargas poluentes é importante para gestão dos recursos hídricos, 

em especial os que sofrem impactos de qualidade da água decorrentes da urbanização, processo que 

promove atividades poluidoras tanto de fonte pontual quanto difusa. Essa é uma tarefa que requer 

extensa coleta de dados, porém que pode ser auxiliada por modelos matemáticos. Neste trabalho, a 

poluição por nitrogênio e fósforo no Riacho Fundo, cuja bacia possui 67% da área urbanizada, foi 

caracterizada pela coleta de amostras em eventos de cheia e no período seco. As concentrações 

analisadas foram usadas para cálculo de cargas, que foram relacionadas às vazões, medidas 

continuamente, para elaboração de curvas-chave de poluentes. A estimativa de cargas mensais foi 

realizada então pelas curvas-chave e pela metodologia atualmente utilizada para o local, com dados 

de qualidade da água mensais e vazões diárias. Observa-se que a contribuição da estação seca para 

cargas de nitrogênio na bacia do Riacho Fundo é bastante relevante. A curva-chave de nitrogênio 

inorgânico apresentou desempenho muito bom para estimar cargas transportadas em eventos (R² e 

NSE = 0,95), enquanto a de fósforo teve performance um pouco inferior, mas ainda satisfatória (R² = 

0,60 e NSE = 0,47). Apesar disso, encontrou-se que o monitoramento mensal de qualidade da água é 

suficiente para fornecer dados para uma estimativa de ordem de grandeza das cargas mensais de 

nutrientes na Bacia. 
 

ABSTRACT– The quantification of pollutant loads is important for the water resources management, 

especially those that suffer water quality impacts from urbanization, process that promotes both point 

and non point source polluting activities. This is a job that requires extensive data collection, but can 

be aided by mathematical models. In this work, the nitrogen and phosphorus pollution of the Riacho 

Fundo stream, which has 67% of its catchment area urbanized, was characterized by collecting 

samples in flood events and in the dry season. The analyzed concentrations were used to calculate 

loads, which were related to the flow rates, measured continuously, for the elaboration of pollutant 

rating curves. The estimation of monthly loads was then performed using the curves and compared 

to the estimation by the methodology currently used for the site, with monthly water quality data and 

daily flows. It is observed that the contribution of the dry season to nitrogen loads in the Riacho Fundo 

basin is quite relevant. The inorganic nitrogen rating curve showed very good performance to estimate 

loads transported in events (R² and NSE = 0.95), while the phosphorus one had a slightly inferior 

performance, but still satisfactory (R² = 0.60 and NSE = 0.47). Nevertheless, it was found that 

monthly water quality monitoring is sufficient to provide data for an order-of-magnitude estimate of 

monthly nutrient loads in the Catchment. 
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INTRODUÇÃO 

O nitrogênio e o fósforo são importantes nutrientes relacionados à poluição hídrica. Eles estão 

associados ao fenômeno de eutrofização, que provoca a floração de algas e cianobactérias, que por 

sua vez acarreta em outros impactos aos ambientes aquáticos. O nitrogênio está naturalmente presente 

em compostos e reações biológicos, mas também tem origem antropogênica pelos despejos 

domésticos e industriais, excrementos de animais e fertilizantes, enquanto o fósforo, além de ter as 

mesmas fontes possíveis do nitrogênio, pode ser originado a partir dos detergentes (Von Sperling, 

2014). 

A quantificação de cargas de poluição é de fundamental importância para a avaliação do 

impacto na qualidade da água dos corpos d’água a longo prazo e, consequentemente, para a gestão 

dos recursos hídricos. A modelagem matemática é frequentemente utilizada para estimativa de cargas 

poluentes em áreas ou períodos sem dados observados. Dentre os modelos disponíveis, há as equações 

que relacionam a carga ou concentração a variáveis hidrológicas e de características da bacia, obtidas 

por métodos de regressão e também chamadas de curvas-chave de poluentes, usadas para a estimativa 

de cargas poluentes em situações de limitação na disponibilidade de dados de qualidade da água (Park 

e Engel, 2014). Essas curvas são comumente utilizadas para estimativa de sedimentos (Carvalho e 

Hora, 2018), mas também podem ser aplicadas a outros poluentes, como nutrientes (Stenback et al., 

2011; Ide et al., 2012). 

No Distrito Federal (DF), o lago Paranoá recebe contribuição de 4 bacias maiores e algumas 

microbacias, além da área que drena diretamente para ele. É um importante manancial da região que 

já apresentou ocorrência do fenômeno floração de cianobactérias em função da eutrofização (Pereira, 

1985), o que está relacionado aos lançamentos de esgoto (tratado ou não) e de águas pluviais que o 

mesmo e os corpos hídricos de todas as bacias afluentes recebem. Uma dessas bacias é a do Riacho 

Fundo, que drena as águas de diversas áreas urbanizadas, algumas ainda sem redes de esgotamento 

sanitário, e que mais contribui para o lago Paranoá em termos de vazão (Nunes et al., 2020) e poluição 

da água, com maiores contribuições de cargas de nitrogênio e fósforo (Barbosa et al., 2019). 

Atualmente, no DF, a estimativa de cargas de fósforo é realizada a partir de dados de qualidade 

da água mensais e vazões diárias pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal 

(Caesb). Tendo em vista a influência da poluição difusa decorrente do escoamento superficial em 

eventos chuvosos, este trabalho se propôs a caracterizar a poluição por nutrientes (nitrogênio e 

fósforo) em eventos de cheia e no período de seca, elaborar curvas-chave relacionando nitrogênio 
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inorgânico e fósforo total às vazões para estimativas de cargas mensais a partir de dados de 

monitoramento contínuo de vazão e comparar essa estimativa à realizada pela metodologia 

empregada no DF. 

METODOLOGIA 

A bacia hidrográfica do Riacho Fundo é a bacia com maior contribuição de vazão para o lago 

Paranoá, em Brasília-DF, possuindo área de drenagem de 213 km² e mancha urbana ocupando 67% 

dessa área. Seu curso d’água principal, que dá nome à bacia, tem 23,6 km de extensão e recebe os 

córregos Vicente Pires e Guará, além de dois outros córregos de menor porte O clima na região é 

tropical de savana, com a precipitação anual (média de 1.477 mm) concentrada nos meses de outubro 

a abril, ocorrendo entre maio e setembro o período de estiagem. 

Segundo informações do diagnóstico de 2019 do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS), o DF possui índices de atendimento do abastecimento de água e de coleta de 

esgoto no Distrito Federal de 99 e 89,4%, respectivamente, sendo que 100% do esgoto coletado é 

tratado (SNS, 2020). Na bacia do Riacho Fundo, no entanto, uma parte dos esgotos domésticos é 

direcionada a soluções individuais devido à ausência de rede de coleta implementada nas ocupações 

mais recentes. Além disso, quase todo o esgoto coletado na Bacia é enviado à uma estação de 

tratamento (ETE) que lança seus efluentes diretamente no lago Paranoá, sendo que o Riacho Fundo 

recebe efluente de somente uma ETE, que atende uma pequena área residencial dentro da bacia, e de 

dois empreendimentos: a Granja do Ipê, que abriga um centro de psicultura, e o Zoológico de Brasília. 

Para as águas pluviais, o diagnóstico do SNIS indica que o atendimento de vias públicas na área 

urbana do DF por rede de drenagem subterrânea chegava, em 2019, a um pouco menos da metade 

das vias (SNS, 2020). Os cursos d’água da bacia do Riacho Fundo recebem inúmeros lançamentos de 

águas pluviais outorgados pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do 

Distrito Federal, além do escoamento direto. 

O monitoramento de vazão e de qualidade da água na bacia do Riacho Fundo foi realizado no 

período entre outubro de 2019 e setembro de 2020 na estação fluviométrica Ponte Aeroporto 

(60478400), que se localiza em uma seção do Riacho próxima ao exutório que recebe contribuição 

de toda a Bacia. Um linígrafo de pressão da Global Water foi utilizado para registrar o nível d’água 

a cada 10 minutos e campanhas de medição de vazão em diferentes níveis foram feitas com o uso do 

medidor ADCP RiverSurveyor M9 da Sontek para a elaboração de curva-chave relacionando nível 

d’água e vazão. A Figura 1 apresenta a localização da Bacia estudada e da seção de monitoramento. 
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Figura 1 – Localização da área de estudo e estação de monitoramento (Carvalho et al., 2021) 

As concentrações de nitrogênio e fósforo foram monitoradas na mesma seção de monitoramento 

de vazão ao longo de 11 ondas de cheia a partir da coleta de amostras em intervalos de 5 a 15 minutos 

por amostrador automático (ISCO, modelo 3700), ativado pela subida do nível d’água, e durante 24 

horas no período de estiagem, com a coleta de amostras de 2 em 2 horas. As amostras coletadas foram 

levadas para o Laboratório de Saneamento Ambiental da Universidade de Brasília, onde foram 

filtradas e analisadas para as concentrações de nitrogênio, nas formas de nitrito, nitrato e amônia, e 

fósforo reativo (ortofosfatos) e total. A soma das concentrações das frações de nitrogênio forneceu a 

concentração de nitrogênio inorgânico (N inorg.). Quando não era possível analisar as concentrações 

de nutrientes no mesmo dia de chegada no laboratório, as amostras filtradas eram congeladas até o 

dia de análise. As metodologias empregadas foram todas colorimétricas e tomaram como referência 

as dispostas no Standard Methods For The Examination Of Water And Wastewater (APHA et al., 

2017) (SM), utilizando-se o Espectrofotômetro DR/4000 (Hach). 

Tabela 1 – Metodologias empregadas na determinação das concentrações de nutrientes 

Parâmetro Método Referência SM Faixa de medição 

NO2
- Diazotização 4500-NO2 B 0 – 0,3 mg/L NO2-N 

NO3
- 

Redução de cádmio e 

subtração do NO2 
4500-NO3 E 

0 – 0,5 mg/L NO2+NO3-N (LR) 

0 – 5 mg/L NO2+NO3-N (MR) 

NH3 Nesslerização 
4500-NH3 C 

(1995) 
0 – 2,5 mg/L NH3-N 

P reativo Ácido ascórbico 4500-P E 0 – 2,5 mg/L PO4
3- 

P total 
Ácido ascórbico com 

disgestão de persulfato 

4500-P B 4500-

P E 

0 – 3,5 mg/L PO4
3- 

0 – 1,1 mg/L P 

LR: low range; MR: medium range 

Diagramas de caixa foram elaborados para análise das concentrações. A partir das vazões 

registradas no momento de coleta das amostras, as cargas poluentes instantâneas foram calculadas 

pela Equação 1. Para cada evento, as cargas instantâneas foram acumuladas, considerando o intervalo 

que representavam, para cálculo da carga poluente total transportada, como na Equação 2. 
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𝑊𝑝𝑖
= 𝑄𝑖 ∙ 𝐶𝑖 ∙ 0,0864                                                                                          (1) 

Onde: Wpi – carga do poluente p no instante i (ton/dia); Qi – vazão no instante i (m³/s); Ci – concentração do poluente p 

no instante i (mg/L). 

 

𝑊𝑝 = ∫𝐶(𝑡)𝑄(𝑡)𝑑𝑡 ⟹ 𝑊𝑝
̅̅ ̅̅ =

∑ 𝑄𝑖𝐶𝑖𝑛
𝑖=1

𝑛
                                                                                          (2) 

Onde: Wp – carga acumulada do poluente p; C – concentração do poluente p (mg/L); Q – vazão (m³/s); dt e ∆t – 

intervalo de tempo. 

Os valores de cargas instantâneas e suas vazões correspondentes foram relacionados para a 

elaboração de curvas-chave de nitrogênio inorgânico, equivalente à soma das três formas de 

nitrogênio analisadas neste trabalho, e de fósforo total. A metodologia apresentada por Menezes e 

Marcuzzo (2018) para traçado e ajuste de curva-chave de sedimentos foi utilizada, com a otimização 

de parâmetros, incialmente determinados por regressão linear, com o uso da ferramenta solver. Para 

cada poluente, testou-se incialmente as equações das linhas de tendência disponíveis no Excel para 

escolha da que apresentou maior coeficiente de determinação para iniciar o ajuste. 

Como somente um conjunto de amostras foi coletado no período de estiagem, utilizou-se a 

média das cargas de poluentes observadas nessa campanha de coleta como restrição no ajuste, 

forçando a curva a passar nesse ponto. Com isso, evitou-se que a curva apresentasse tendência aos 

dados de cargas maiores uma vez que não se dispunha de outros dados em vazões baixas. 

Além disso, como há diferença significativa para as cargas nas vazões que extravasam a calha 

do Riacho, as curvas-chave foram traçadas para duas faixas de vazão tendo como base a vazão do 

ponto de interseção entre os tramos da curva-chave de vazão. A faixa de vazões muito altas (de 

extravasamento da calha), no entanto, também possui limitação de dados observados, pois esses 

foram obtidos da coleta de amostras em somente um evento. Assim, o ajuste no tramo chamado neste 

trabalho de cotas altas foi feito primeiro e, observando-se condição de continuidade entre os dois 

tramos da curva, realizou-se o ajuste para vazões dentro da calha do Riacho, no tramo de cotas baixas. 

A performance das curvas-chave de nitrogênio inorgânico e fósforo total foi avaliada pelo 

cálculo do coeficiente de determinação (R²) e de Nash-Sutcliffe (NSE) entre as cargas poluentes totais 

transportadas nos eventos estimadas por elas e observadas. 

As curvas-chave aplicadas à série de vazões em intervalos de 10 minutos, proveniente do 

monitoramento contínuo, permitiu a estimativa de cargas poluentes mensais e anual para o ano 

hidrológico de outubro de 2019 a setembro de 2020. Essa estimativa, denominada CURVA-CHAVE, 

foi comparada à estimativa de cargas utilizando valores de vazão diária e concentração poluente 

obtida por monitoramento de qualidade da água com periodicidade mensal, metodologia 
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correspondente à adotada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb). 

Essa segunda estimativa foi chamada de MONIT. MENSAL e, para possibilitar a comparação, foi 

feita utilizando os mesmos dados coletados no monitoramento realizado neste trabalho, extraindo-se 

dois registros de nível d’água por dia para determinação da vazão diária e simulando-se coleta de 

amostra mensal com a determinação da concentração poluente em um mesmo dia e horário a cada 

mês com auxílio das curvas-chave elaboradas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 2 apresenta os diagramas de caixa para as concentrações das formas de nitrogênio e 

fósforo. Nota-se que a forma predominante de nitrogênio nas amostras, tanto dos eventos de cheia 

quanto do período de seca, foi o nitrato e que a concentração de fósforo reativo esteve, em média, 

inferior à de fósforo total, como esperado. 

 

 
Figura 2 – Diagramas de caixa para as concentrações das formas de nitrogênio e fósforo monitoradas no Riacho Fundo 

Todas as formas de nitrogênio apresentaram aumento das concentrações no período de seca em 

relação aos eventos chuvosos, sendo a diferença mais expressiva encontrada novamente para o nitrato. 

Essa observação aponta no sentido de que possivelmente a principal contribuição de nitrogênio para 

o Riacho Fundo se dá pelas descargas contínuas de esgoto doméstico nos cursos de água da Bacia. 

Há a indicação ainda de que essas descargas de nitrogênio são mais degradadas ou são feitas em 

pontos mais a montante pelo fato de o nitrato ser a forma predominante encontrada. Assim, entende-

se que há influência do lançamento de efluente tratado da estação de tratamento de esgoto presente 

na Bacia, que pode não ter boa remoção de nutrientes, e que nos eventos de cheia, o aumento das 

vazões provoca a diluição das concentrações de nitrogênio. 

Encontrou-se dificuldades na medição de fósforo, causadas principalmente pelas baixas 

concentrações, e os valores mínimo, máximo e de desvio padrão das concentrações desse parâmetro 

mostram a grande dispersão de valores encontrados. Apesar disso, é possível perceber que as 

N inorg. 
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concentrações de fósforo no período de seca são, em média, menores do que nos eventos de cheia, 

mostrando influência da contribuição do escoamento superficial. 

As curvas-chave de poluentes resultantes do ajuste são apresentadas nas Figuras 2 e 3. A 

equação ajustada para a curva-chave de nitrogênio inorgânico foi do tipo polinomial e para a de 

fósforo, potência. A interseção entre os dois tramos das curvas acontece na vazão de 21,4 m³/s. 

Devido à grande dispersão dos dados de carga poluente instantânea e também às restrições adotadas, 

os coeficientes de determinação dos ajustes no 1° tramo tiveram valor baixo, principalmente para o 

fósforo. Observa-se, no entanto, que a tendência da curva-chave de fósforo total é de subestimar as 

cargas em relação às observadas, principalmente em condições de descargas mais baixas. 

  
Figura 3 – Curva-chave de nitrogênio inorgânico Figura 4 – Curva-chave de fósforo total 

As cargas totais transportadas nos eventos que foram observadas variaram de 28 kg de N inorg. 

e 1 kg de P total, em eventos de menor magnitude, a 794 kg de N inorg. e 89 kg de P total em evento 

mais extremo. As curvas-chave de poluentes foram capazes de estimar as cargas totais de nutrientes 

na mesma ordem de grandeza das observadas, sendo observado na maior parte dos eventos a 

subestimação das cargas, como mostra a Figura 5. Os coeficientes R² e NSE indicaram desempenho 

muito bom (R² > 0,7 e NSE > 0,65) da curva-chave de nitrogênio inorgânico e satisfatório (R² > 0,4 

e NSE > 0,35) da de fósforo total para estimativa de cargas totais em eventos segundo os valores 

recomendados por Moriasi et al. (2015), que mesmo se referindo a simulações de qualidade da água 

com passo mensal, são para a escala de bacia hidrográfica e fornecem uma ideia da adequação do 

modelo. 
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Figura 5 – Relação entre cargas transportadas nos eventos observadas e estimadas pelas curvas-chave de poluentes 

As cargas mensais estimadas pelas curvas-chave para a bacia do Riacho Fundo variaram de 7 a 

13 toneladas de N inorg./mês e de 0,4 a 1,4 toneladas de P total/mês. Em termos de carga poluente 

anual, nota-se, pela Figura 6, que a estação seca tem papel fundamental na poluição por nutrientes, 

em especial por nitrogênio, tendo influência menor da lavagem das superfícies, ao contrário do que 

acontece com os sólidos suspensos na Bacia (Carvalho et al., 2021). Mais uma vez reforça-se a 

hipótese de que esses poluentes estão predominantemente associados ao esgoto tratado lançado no 

curso d’água, lançamento que ocorre continuamente ao longo do ano. 

A comparação entre as estimativas CURVA-CHAVE e MONIT. MENSAL para as cargas 

mensais, ilustrada juntamente à chuva e vazão médias mensais na Figura 7, mostrou que a diferença 

entre elas não foi superior 34% para nitrogênio inorgânico e 9% para fósforo total. As cargas de N 

inorg. foram, em geral, superestimadas pela estimativa MONIT. MENSAL em relação à CURVA-

CHAVE, porém as estimativas resultaram em valores de mesma ordem de grandeza. As cargas 

mensais de P total das duas estimativas ficaram muito próximas, com diferenças mínimas. Para a 

carga poluente anual, mostrada na Tabela 2, a estimativa MONIT. MENSAL gerou valores somente 

9 e 3% superiores aos da estimativa CURVA-CHAVE para o N inorg. e P total, respectivamente. As 

diferenças entre as estimativas para os nutrientes estão muito abaixo das encontradas para sólidos 

suspensos na mesma bacia (Carvalho et al., 2021), mostrando a diferença de origem dos poluentes. 

   

  
Figura 6 – Contribuição de cada estação 

do ano com a carga poluente anual 
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Nitrogênio Inorgânico 

 

Fósforo Total 

 
Figura 7 – a) Chuva e vazão médias mensais; b) Comparação entre estimativas de cargas mensais de nitrogênio 

inorgânico; c) Comparação entre estimativas de cargas mensais de fósforo total. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A poluição por nutrientes na bacia do Riacho Fundo tem origem principalmente em 

lançamentos de esgotos tratados, fonte que está presente durante o período seco. Assim, justificam-

se as maiores concentrações de nitrogênio durante a seca e a significativa contribuição do período na 

carga de poluição anual. Para o fósforo, a influência do período de estiagem é um pouco menos 

perceptível, o que pode estar associado às baixas concentrações do poluente encontradas. 

As curvas-chave de poluentes elaboradas são adequadas para estimativa de cargas de nutrientes 

transportadas nos eventos de cheia e geraram estimativas de cargas mensais com valores muito 

próximos aos da estimativa a partir de dados de monitoramento mensal e vazões diárias. Dessa forma, 

a utilização de curvas-chave e dados de monitoramento contínuo de vazão podem ser úteis para a 

determinação de cargas de poluentes que estão mais associados à lavagem das superfícies, como os 

sólidos suspensos, mas a amostragem mensal da qualidade da água é suficiente para uma estimativa 

razoável das cargas mensais e anuais de nutriente na bacia do Riacho Fundo. 
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