Relatório de Acompanhamento dos Níveis Altimétricos do Lago
Paranoá - ano 2012

A Resolução ADASA nº 16 de 23 de dezembro de 2011 estabeleceu os níveis
altimétricos mínimos de água a serem mantidos no Lago Paranoá no ano do 2012. 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”, encontrase abaixo:
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Como se pode perceber, na maior parte do tempo o “nível observado” manteve-se dentro dos
limites estabelecidos pela Resolução. Em agosto e setembro de 2012 foi apresentada pela CEB,
e aprovada pelo Grupo de Acompanhamento dos Níveis do Lago Paranoá, uma proposta de
rebaixamento e recuperação dos níveis do Lago com o objetivo da realização do flushing.
Entretanto, a fase de recuperação foi prejudicada por problemas técnicos apresentados pela
usina Paranoá. Desta maneira os níveis do lago, durante os meses de setembro e outubro
permaneceram, a maior parte do tempo, abaixo dos limites estabelecidos pela Resolução, o
que levou a prejuízos econômicos e sociais, tais como o cancelamento de dois campeonatos
náuticos.
Abaixo, segue gráfico da situação do nível do Lago em relação ao estabelecido pela Resolução,
ao longo do ano de 2012:
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Abaixo, é possível visualizar os níveis máximos, médios e mínimos observados em cada mês do
ano de 2012.
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Em setembro, aproveitando o rebaixamento do Lago para o flushing e a cosequente exposição
das margens, foi realizada a segunda edição do 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:

- Dois dias de limpeza das margens do Lago Paranoá, com recolhimento de cerca de 5
toneladas de lixo;
- Exposição de parte do lixo coletado em um guindaste ao lado da Ponte JK;
- Exposição e campeonato de vestidos de noiva reciclados;
- Desfile de moda “Semana Lago Limpo Fashion”, com demonstração de roupas recicladas;
- 11 oficinas de reciclagem com participação de 400 pessoas, sendo 250 crianças de Centro
Olímpico da Cidade Estrutural;
- Aventura Multisport (canoagem e corrida) com cerca de 150 atletas;
- Circuito Aquático com cerca de 80 nadadores
- SUP (Stand Up Paddle) com cerca de 60 remadores recolhendo lixo do Lago;
- Apresentações culturais.

Em novembro de 2012, como previsto na Resolução nº16/2011, o Grupo de
Acompanhamento se reuniu para definição dos níveis altimétricos da água a serem mantidos
no Lago Paranoá no ano de 2013. A Resolução ADASA nº 14 foi então publicada em 27 de
dezembro de 2012.

