Relatório de Acompanhamento dos Níveis Altimétricos do Lago
Paranoá - ano 2011

A Resolução ADASA nº 09 de 21 de dezembro de 2010 estabeleceu os níveis
altimétricos mínimos de água a serem mantidos no Lago Paranoá. O acompanhamento
foi realizado pela ADASA, com base nas leituras de nível enviadas diariamente pela
empresa CEB Geração. O gráfico de acompanhamento, no qual pode-se visualizar o
nível estabelecido pela Resolução e o “nível observado”, encontra-se abaixo:

Como se pode perceber, na maior parte do tempo o “nível observado” manteve-se acima do
mínimo estabelecido pela Resolução. Em agosto e setembro de 2011 houve necessidade, por
parte da CEB Geração, de um rebaixamento do nível do Lago em função de uma operação de
manutenção da usina. Assim, com a aprovação do Grupo de Acompanhamento dos Níveis
Altimétricos do Lago Paranoá, o procedimento foi realizado, sem causar prejuízo aos demais
usos.
Abaixo, segue gráfico da situação do nível do Lago em relação ao estabelecido pela Resolução,
ao longo do ano de 2011:

Abaixo, é possível visualizar os níveis médios, máximos e mínimos observados em cada mês do
ano de 2011.
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A Resolução previa em seu Art 3º §2º a realização do Flushing, ou seja, “abertura das
comportas do reservatório, quando necessário, com objetivo de retirar a camada superficial de
água do reservatório”. Em função da data de início das chuvas, o Grupo de Acompanhamento
definiu que o flushing fosse realizado entre os dias 19 e 22 de outubro. Aproveitando o

rebaixamento do Lago e a exposição das margens, foi organizado o evento Semana Lago
Limpo, que teve por objetivo chamar atenção da comunidade sobre a importância da
manutenção da qualidade das águas do Lago Paranoá e envolver estudantes, sociedade e
órgãos públicos na questão dos impactos que afetam o Lago. Dentre as ações realizadas
destacaram-se:
- Fiscalização em toda a margem do Lago, com a identificação de 190 (cento e noventa)
captações irregulares e 31 (trinta e um) lançamentos de esgoto e água pluvial sem autorização
da ADASA;
- Mutirão de limpeza, envolvendo alunos de 5 (cinco) escolas públicas do GDF, em 6 (seis)
locais nas margens do Lago Paranoá altamente afetados pelo acúmulo de lixo;
- Pantio de 500 (quinhentas) mudas em diversos locais nas margens do Lago;
- Festa de encerramento do evento com atividades de: passeio educativo em barco-escola,
oficina de reciclagem de garrafa PET, oficina de mobile feito com CD usado, stand informativo
e interativo da ADASA, observação dos aquários simuladores do Lago Paranoá antes de depois
da despoluição, campeonato de canoagem.

Em dezembro de 2011, como previsto na Resolução nº09/2010, o Grupo de Acompanhamento
se reuniu para definição dos níveis altimétricos da água a serem mantidos no Lago Paranoá no
ano de 2012. A Resolução ADASA nº 16 foi então publicada em 23 de dezembro de 2011.

