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RESUMO 

As bacias de detenção são estruturas de controle que visam amortecer os impactos das 

águas pluviais em corpos hídricos, auxiliando na prevenção de inundações, e também no 

controle de sedimentos. Levando isso em conta, este trabalho teve por objetivo avaliar o 

funcionamento das bacias de detenção através da análise da qualidade das águas lançadas por 

estes dispositivos em corpos hídricos no Distrito Federal. Foram coletadas, durante a estação 

chuvosa dos anos 2015 e 2016, amostras de água à montante das estruturas de chegada de 

dois conjuntos de bacias de detenção, e nos pontos de lançamento final, a jusante dos 

reservatórios. Os pontos de monitoramento foram escolhidos para comparação de um sistema 

projetado conforme a Resolução nº 09/2011 da ADASA, que estabelece procedimentos gerais 

para requerimento e obtenção de outorga do direito de uso dos recursos hídricos para 

lançamento de águas pluviais em corpos de água de domínio do Distrito Federal; e outro 

sistema que não tenha se adequado aos procedimentos desta Resolução. As características de 

qualidade de água da chuva foram avaliadas através dos seguintes parâmetros: DBO, sólidos 

totais dissolvidos, turbidez e coliformes termotolerantes. As análises dos parâmetros 

escolhidos foram realizadas por laboratório certificado e os resultados encontrados foram 

comparados entre si, e analisados conforme os limites estabelecidos pela Resolução 

CONAMA nº 357/2005. A análise dos dados aponta para a importância de manutenção 

periódica e adequação dessas estruturas a técnicas de drenagem urbana moderna, para que 

essas atinjam as suas funções primordiais de controle de qualidade e quantidade de águas 

pluviais a serem lançadas em corpos hídricos receptores. 
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1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento urbano acelerado no Brasil e a consequente impermeabilização 

dos solos devido ao seu uso e ocupação irregulares produz impactos importantes na 

infraestrutura hídrica das cidades (Tucci, 2007).  À medida que a urbanização avança, há 

progressiva deterioração da qualidade dos rios, com o aumento de vazões máximas em até 

sete vezes (Leopold, 1968; Tucci e Collishownn, 2000) devido a um aumento da capacidade 

de escoamento por conta de alguns fatores: impermeabilização de superfícies; a elevação da 

produção de sedimentos devido a erosão e resíduos sólidos; alteração da qualidade da água, 

com a lavagem de ruas, transporte de material sólido e ligações clandestinas de esgoto às 

redes de água pluvial (Tucci e Collishownn, 2000). 

Ao atingir as redes de macrodrenagem, os sedimentos depositam-se, reduzindo a 

capacidade de escoamento de cheias dos canais, e as inundações se tornam mais frequentes 

(Tucci e Collishownn, 2000). Os sedimentos também podem ser transportados através de 

estruturas de macrodrenagem para corpos hídricos receptores, trazendo consigo uma carga de 

poluentes agregada. Além disso, a associação de poluentes tóxicos e material fino, que são 

lançados por redes de macrodrenagem em corpos receptores, reduzem qualidade da água.  

Da mesma forma, as interligações clandestinas de esgoto em condutos de 

macrodrenagem provocam degradação de redes pluviais e são fontes de poluição hídrica. A 

legislação estabelece o sistema separador, mas na prática isso não ocorre devido a essas 

ligações irregulares e à falta de rede de esgotos, segundo Tucci (2007).  

Entre as estruturas que visam amortecer esses impactos das águas pluviais em corpos 

hídricos incluem-se tanques, lagos, e reservatórios a céu aberto ou enterrados. Estas estruturas 

são denominadas medidas controle de água a jusante, que além de prevenir inundações em 

condutos pluviais, amortecem o impacto de grandes vazões em corpos receptores e fazem o 

controle de sedimentos. 

Os reservatórios ou bacias podem ser de retenção, dimensionados para manter uma 

lâmina permanente de água; ou de detenção, utilizados para amortecimento de vazão em picos 

de cheia e depois destinados a outros fins. Os reservatórios de detenção são os mais utilizados 

nos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Se a detenção se estende por 24-60 horas, há 

melhora significativa na remoção de contaminantes, de acordo com Tucci (2007). Em 

Brasília, todos os reservatórios da concessionária prestadora do serviço público de drenagem 

urbana são do tipo detenção. 
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Dada a importância das bacias de detenção para o amortecimento de impacto de cheias 

e controle de poluição lançada em corpos hídricos, este trabalho teve por objetivo avaliar o 

funcionamento das bacias de detenção através da análise da qualidade da água lançada por 

estes dispositivos em corpos hídricos no Distrito Federal.  

2. METODOLOGIA 

Foram coletadas, durante a estação chuvosa do DF nos anos de 2015 e 2016, amostras 

de água à montante das estruturas de chegada de dois conjuntos de detenção, contendo quatro 

bacias cada (Figura 1), e a jusante, nos pontos finais de lançamento em seus respectivos 

corpos hídricos, para comparação entre si e avaliação da melhoria de qualidade da água nos 

referidos conjuntos; e amortecimento dos impactos gerados. 

Figura 1: Localização das bacias de detenção analisadas. 

O primeiro conjunto analisado localiza-se na Área de Desenvolvimento Econômico 

(ADE), Região Administrativa de Ceilândia - DF, não possui outorga de lançamento de águas 

pluviais, e pertence à Bacia Hidrográfica do Rio Descoberto. O segundo, situado no Setor 

Noroeste, Região Administrativa de Brasília - DF, é outorgado pela Agência Reguladora de 

Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, e faz parte da Bacia 

hidrográfica do Lago Paranoá. Estes dois conjuntos de detenção foram escolhidos para 
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comparação quanto ao funcionamento de um sistema projetado conforme a Resolução nº 

09/2011 da ADASA, que estabelece procedimentos gerais para requerimento e obtenção de 

outorga do direito de uso dos recursos hídricos para lançamento de águas pluviais em corpos 

de água de domínio do Distrito Federal e em corpos de água delegados pela União e Estados; 

e outro sistema que não tenha se adequado aos procedimentos desta Resolução (Distrito 

Federal, 2011). 

Foram selecionados quatro parâmetros de qualidade da água: demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO) (mg/L), sólidos totais dissolvidos (mg/L), turbidez (UNT) e coliformes 

termotolerantes (NMP/100mL). Os parâmetros foram analisados por laboratório certificado, 

conforme os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005, que dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes (Brasil, 2005).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Comparando os resultados a montante e a jusante do conjunto ADE (Figura 2), houve 

uma remoção significativa de material orgânico, sólidos e coliformes, indicando um bom 

funcionamento do sistema nestes quesitos. Porém, os resultados apresentados para DBO e 

coliformes termotolerantes estavam acima dos permitidos (Brasil, 2005). Os altos valores de 

DBO e coliformes a montante indicaram ainda a possível entrada clandestina de esgotos 

sanitários, provenientes das regiões circunvizinhas, fato que já havia sido apontado pela 

Coordenação de Fiscalização de Drenagem Urbana da ADASA por meio de vistorias 

presenciais, e que fora comprovado com os dados laboratoriais. Por outro lado, os resultados 

referentes a sólidos totais dissolvidos e turbidez estavam dentro do estabelecido pela 

Resolução CONAMA nº 357/2005. 

O conjunto Noroeste, por sua vez, obteve em algumas análises, índices a jusante de 

DBO, sólidos totais dissolvidos e coliformes acima dos encontrados a montante (Figura 3), o 

que pode ser indício de mal funcionamento desses sistemas na remoção de material orgânico. 

Além disso, alguns dados de DBO e coliformes termotolerantes estavam acima do 

estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/2005 (Brasil, 2005). Apesar deste fato, os 

resultados de DBO não estavam tão elevados quanto o sistema ADE, e a Turbidez, e sólidos 

totais dissolvidos encontravam-se dentro dos padrões estabelecidos, não havendo indícios de 

esgotos clandestinos sendo lançados no referido sistema de detenção. 
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Figura 2. Resultados de amostras de água a montante e jusante do conjunto de detenção ADE. 

  
Figura 3: Resultados de amostras de água a montante e jusante do conjunto de detenção 

Noroeste. 
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O sistema de detenção Noroeste, diversamente do ADE, foi concebido conforme 

preceitos da Resolução nº 09/2011 da ADASA. Baseado em técnicas de drenagem 

contemporânea, o regulamento instituiu a necessidade de detenção e retenção do volume de 

escoamento gerado por empreendimentos novos e antigos em bacias.  Essas bacias possuem 

papel no controle do impacto de volumes em alta velocidade nos corpos hídricos, além de 

realizarem detenção de sedimentos e resíduos (Distrito Federal, 2011).  

A Resolução também incentiva a ideia de controle desses volumes escoados gerados 

na fonte, por meio da adoção de alternativas de construção que facilitem a infiltração da água 

da chuva nos próprios terrenos e abre espaço para outras alternativas técnicas que sejam 

inovadoras na redução dos volumes (Distrito Federal, 2011). São necessárias mais análises em 

dias de estação chuvosa, no entanto o que se pode observar até o momento a partir dos 

gráficos apresentados é que os conjuntos de detenção, outorgados ou não, podem não estar 

funcionando a contento.  

4. CONCLUSÃO 

Os resultados apresentados neste artigo, ainda que modestos, reforçam o verificado pela 

Coordenação de Fiscalização de Drenagem Urbana da ADASA, através de vistorias 

semestrais que realiza a todos os conjuntos de detenção da concessionária que estejam em 

operação no DF (total de vinte e seis), de que há a necessidade de manutenção e limpeza 

destas estruturas. 

Este trabalho aponta para a importância de manutenção periódica do sistema, e de que 

sem isso a adequação dessas estruturas a técnicas de drenagem urbana mais recentes pode ser 

inócua.  
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