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1 Introdução 

O presente relatório tem o objetivo de apresentar o Estudo de Concepção do 
Sistema de Drenagem de Águas Pluviais do parcelamento La Torre, de propriedade 
da empresa La Torre – Clube da Cultura e Lazer LTDA, a ser localizado na Zona 
Urbana Consolidada da Região Administrativa de Santa Maria RA-XIII, 
compreendendo uma área de matrícula de 100.000,00 m2 e área topográfica de 
99.928,61 m2. 

O projeto de um sistema de drenagem de águas pluviais compreende o 
dimensionamento dos dispositivos hidráulicos capazes de escoar e disciplinar as 
águas provenientes de precipitações, tendo como intuito proteger a integridade das 
vias públicas, erário ambiental e as propriedades privadas lindeiras. 

O Ofício SEI-GDF Nº 113/2019 - NOVACAP/PRES/DU, emitido em 01 de 
fevereiro de 2019 pela NOVACAP informou que não há interferência de redes 
existentes com a poligonal do parcelamento. Além disso, o ofício informou ser 
necessário a elaboração de um projeto de drenagem completo de responsabilidade 
do empreendedor, e de haver uma estrutura de amortecimento capaz de lançar uma 
vazão de saída máxima de 24,40 L/s.ha, conforme exigência da Resolução No 9 da 
Adasa. 

O presente estudo foi elaborado com base nos seguintes documentos: 

• Estudo Preliminar de Urbanismo fornecido pela Ecotech Tecnologia Ambiental 
e Consultoria; 

• Ofício SEI-GDF Nº 113/2019 - NOVACAP/PRES/DU 

• Topografia fornecida pela empresa GTOP Engenharia e Topografia.  

• Adasa - Resolução nº 09, de 08 de Abril de 2011 

• Termo de Referência e Especificações para elaboração de projeto de sistema 
de drenagem pluvial no Distrito Federal (NOVACAP, 2019). 
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2 Memorial Descritivo 

Nesta seção é feita a descrição do empreendimento e do sistema de drenagem 
pluvial concebido. 

2.1 Caracterização da Área de Estudo 

O parcelamento La Torre localiza-se na gleba de matrícula nº 48.169 do 5º Ofício 
de Registro de Imóveis do DF situada na Zona Urbana Consolidada da Região 
Administrativa de Santa Maria RA-XIII, às margens da BR-040, porção Sul do Distrito 
Federal. A Figura 2.1  ilustra o posicionamento do parcelamento La Torre em relação 
ao DF e a situação em relação as suas vizinhanças, respectivamente. 

 

Figura 2.1 - Localização do Parcelamento La Torre 

A gleba possui área matriculada de 100.000,00 m2 e área topográfica de 
99.928,61 m2 limitando-se a norte e a oeste por áreas urbanas consolidadas, a leste 
pela rodovia BR-040 e ao sul por área urbana de expansão e qualificação. 

A proposta de uso e ocupação do solo do empreendimento La Torre foi feita 
pela Ecotech Tecnologia Ambiental e Consultoria e consiste principalmente em lotes 
comerciais, prestação de serviços, industriais e institucionais, de porte regional (CSII 
2 e CSII 3) e misto (CSIIR 3). A oferta dessas áreas destinadas a atividades 
econômicas pode atrair investimentos, e fortalecer a economia de Santa Maria, 
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aumentando a oferta de postos de trabalho próximo às moradias e contribuindo para 
melhoria da qualidade vida das pessoas. 

Destina também unidades para Equipamentos Públicos (Inst EP) para suprir às 
necessidades de infraestrutura e serviços da população e área verde e Espaços Livres 
de Uso Público (ELUP), com espaços de lazer ao ar livre. 

Vale ressaltar que tais usos e ocupações foram definidos e classificados em 
conformidade com o art.43 da Lei Complementar nº 948, de 16 de janeiro de 2019 - 
Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS. 

O empreendimento contará com 3 ruas que serão interligadas ao sistema viário 
local. Essas 3 ruas permitirão acesso os lotes do empreendimento.  

A Figura 2.2 a seguir expõe a concepção urbanística geral do empreendimento. 

 

Figura 2.2 - Uso e Ocupação do Parcelamento La Torre 

A Tabela 2-1 expressa as áreas destinadas a cada uso e ocupação do solo do 
empreendimento: 
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Tabela 2-1 – Quadro de áreas do parcelamento La Torre 

Destinação Lotes (Unid) Área (m2) Percentual (%) 

CSIIR 3 1 24.556,63 24,57 

CSII 2 2 7.705,46 7,71 

CSII 3 7 41.692,74 41,72 

Inst EP 2 8.336,88 8,34 

ELUP - Áreas Verdes - 6.661,90 6,67 

Sistema de Circulação - 10.975,00 10,98 

Total  99.928,61 100 

 

2.2 Sistema Concebido 

2.2.1 Lei Complementar do Distrito Federal Nº 929/2017 

A lógica vigente no projeto convencional de sistemas de drenagem tem como 
princípio básico: captar, conduzir e lançar as águas pluviais em algum corpo hídrico. 
Ou seja, os sistemas convencionais visam escoar a água pluvial o mais rápido 
possível, colocando em segurança a área onde estão inseridos. Esta lógica provoca, 
entretanto, aceleração dos escoamentos, diminuição do tempo de concentração e 
agravamento das cheias a jusante. 

Pautando-se nisso, a Lei nº 929 de julho de 2017 estabeleceu que terrenos com 
área igual ou superior a 600 m², públicos ou privados, ficam condicionados à previsão 
de instalação de dispositivos de detenção de águas pluviais e/ou dispositivos de 
infiltração.  

Assim, dispositivos individuais de detenção podem ser instalados para 
armazenar temporariamente parte do volume escoado para, em seguida, o deflúvio 
ser lançado no sistema de drenagem na vazão de pré-desenvolvimento. Este sistema 
também permite o aproveitamento do deflúvio para usos não potáveis, como volume 
de combate a incêndios, limpeza de pisos e irrigação. Além dos dispositivos de 
detenção, também podem ser instalados dispositivos de infiltração com objetivo de 
infiltrar parte do volume escoado.  

Com este amortecimento in loco, é importante ressaltar que os dispositivos de 
detenção finais do empreendimento (bacias de qualidade, quando for o caso) não 
precisarão contabilizar o amortecimento pleno de toda a poligonal de estudo, visto que 
pode ser deduzida a detenção existente nos lotes com mais de 600 m². 
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2.2.2 Sistema de Drenagem Proposto 

O sistema concebido para o Parcelamento La Torre consiste em uma rede 
coletora em PEAD a ser construída que levará todo o deflúvio gerado pelo 
empreendimento à uma Bacia de Detenção prevista, que por sua vez será responsável 
por amortecer o deflúvio. A rede coletora será composta de tubulações de PEAD, 
poços de visita e captações (bocas de lobo).  

Por não haver um corpo hídrico suficientemente próximo ao parcelamento, em 
que o lançamento final do deflúvio seja viável, após o amortecimento na Bacia de 
Detenção uma tubulação de saída levará o deflúvio até uma rede existente, 
conectando em um ponto onde a tubulação tem diâmetro 800 mm. O sistema de 
drenagem existente foi estudado a partir de cadastro fornecido pela NOVACAP. O 
sistema de drenagem conta com 656 PVs (poços de visita), com uma extensão total 
aproximada de 34 km e os escoamentos são conduzidos através de condutos 
circulares, galerias retangulares e um canal retangular contínuo de seção aberta, 
sendo todos esses dispositivos em concreto armado. As seções transversais desses 
componentes variam de 400 mm a 1500 mm para os condutos circulares; 1,65 m x 
1,65 m e 1,8 m x 1,8 m para as galerias de seções retangulares; 2 m x 1,5 m a 6 x 1,5 
m para o canal aberto de seção retangular até o trecho do quarto lançamento da rede 
no canal. O lançamento final desse sistema ocorre no ribeirão Santa Maria. O sistema 
de drenagem pode ser visto na Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 - Sistema de Drenagem de Santa Maria 
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Vale notar que a grande parte do parcelamento já é considerado como área de 
contribuição da rede existente. Entretanto, a área contribuinte atualmente não possuí 
urbanização. Assim, a bacia deverá ser dimensionada de tal forma que a vazão de 
pico lançada na rede existente seja igual ou inferior à vazão que a área não urbanizada 
gera atualmente. A bacia de detenção será localizada no lote de equipamento público 
na porção norte do parcelamento. A Figura 2.4 a seguir ilustra o sistema proposto para 
o parcelamento. 

 

Figura 2.4 - Sistema Concebido de Drenagem Urbana 

As dimensões propostas para os dispositivos por sua vez serão determinadas 
conforme diferentes cenários de amortecimento dos lotes: sem amortecimento; com 
amortecimento completo conforme a Lei Complementar Nº 929/2017; e considerando 
uma situação intermediária entre a ausência de amortecimento e o cumprimento da 
lei supracitada. Os cenários são descritos nos tópicos a seguir.  

2.2.2.1 Cenário 1 

Neste cenário considerou-se que não haveria amortecimento in loco de nenhum 
lote do empreendimento. Dessa forma, para o cálculo dos dispositivos de detenção 
finais da poligonal e da rede de drenagem, considera-se as permeabilidades e 
coeficientes de escoamento de acordo com taxas de permeabilidade definidas pelo 
projeto urbanístico. Adotando esse cenário, a vazão escoando no empreendimento é 
maior, devido aos menores valores de permeabilidade. Isso acarreta maiores 
dimensões da rede e dos dispositivos de detenção finais do sistema. 
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2.2.2.2 Cenário 2 

Foram considerados que todos os lotes do empreendimento com área superior 
a 600 m2 terão um sistema de amortecimento in loco, lançando na rede a vazão de 
pré-desenvolvimento. Neste caso, para o cálculo dos dispositivos de detenção finais 
da poligonal do empreendimento e da rede de drenagem, considera-se as 
permeabilidades e coeficientes de escoamento da situação de pré-desenvolvimento. 

2.2.2.3 Cenário 3 

Neste caso considerou-se que haverá sistemas de detenção in loco, porém 
considerando a possibilidade de falha ou inativação futura desses sistemas. Para 
simular isso, considerou-se uma permeabilidade intermediária entre as 
permeabilidades adotadas nos cenários 1 e 2, ou seja, uma permeabilidade 
intermediária entre a situação plenamente urbanizada e a de pré-desenvolvimento.  
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3 Memorial de Cálculo 

Nesta seção são descritos os parâmetros de projeto e a metodologia de cálculo 
utilizada para o dimensionamento do sistema de drenagem do empreendimento.  

Para a determinação da vazão de projeto é realizada a modelagem hidrológica 
adotando o Método Racional em função da área de contribuição das bacias ser inferior 
a 100 hectares, conforme a indicação da NOVACAP no seu Termo de Referência 
(NOVACAP, 2019). 

Esse método considera que a vazão de pico para uma pequena bacia de 
contribuição ocorre quando a bacia contribui em sua totalidade, sendo esta vazão uma 
fração da precipitação média. Ainda, a duração da chuva deverá ser maior ou igual ao 
tempo de concentração e com intensidade constante. A Figura 3.1 abaixo ilustra um 
hidrograma padrão resultante do Método Racional. 

 

Figura 3.1 – Hidrograma típico do Método Racional 

A aplicação do Método Racional parte da hipótese de que, em uma bacia 
submetida a uma chuva de intensidade constante e distribuída uniformemente, a 
vazão será máxima no ponto de controle quando a duração da chuva for igual ao 
tempo de concentração da bacia, estabelecendo-se o regime permanente para o 
escoamento na seção transversal do ponto de controle. 

Desta forma, a vazão de pico pode ser expressa a partir da seguinte expressão: 

 
𝑄 = 𝐶 × 𝑖 × 𝐴 (3.1) 

Em que, 

• 𝑄 = Vazão de Projeto, em m³/s; 
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• 𝐶 = Coeficiente de escoamento, adimensional; 

• 𝑖 = Intensidade média da chuva para a precipitação igual ao tempo de 

concentração da bacia em estudo, em L/s.ha; 

• 𝐴 = Área Total de Contribuição, em ha. 

A Intensidade média (i) é a quantidade de precipitação por unidade de tempo 
para um período de recorrência e duração prevista. É de se esperar que, qualquer que 
seja a precipitação, haverá uma distribuição desigual com relação a sua intensidade 
ao longo de sua duração. 

O Coeficiente de Escoamento (C) exprime a relação entre o volume de água 
escoada livremente sobre a superfície e o total precipitado. É por definição uma 
grandeza normalmente empírica, mas que requer muita acuidade na sua 
determinação, em função do grande número de variáveis que influem no volume 
escoado, tais como infiltração, armazenamento, evaporação, detenção, etc. Esse 
parâmetro será determinado para os três cenários descritos no item 2.2.2.  

3.1 Intensidade de Chuva 

A chuva de projeto é definida como um evento de ocorrência extrema com 
duração e distribuição temporal crítica para uma bacia hidrográfica (Tucci, 2001). O 
cálculo da intensidade de precipitação é feito através da curva IDF (Intensidade, 
Duração e Frequência) para a região estudada. Essa curva relaciona a intensidade 
máxima do evento de precipitação com a duração e o risco de ser igualada ou 
superada (Tucci, 2001). 

De acordo com o Termo de Referência para projetos de drenagem urbana do 
Distrito Federal da NOVACAP (2019), a equação da curva IDF que deve ser usada 
para o Distrito Federal é descrita pela Equação (3.2), a seguir: 

 𝐼 = 4374,17 ×
𝑇0,207

(𝑡𝑐 + 11)0,884
  (3.2) 

Em que, 

• 𝐼 = Intensidade de chuva crítica, em L/s.ha; 

• 𝑇 = Período de retorno, em anos;  

• 𝑡𝑐 = Tempo de concentração, em min. 

O tempo de concentração (tc) compreende o tempo de deslocamento 
superficial, medido desde o início de uma precipitação torrencial até o momento que 
a água atinge a primeira boca de lobo de montante somado ao tempo de percurso da 
água na tubulação até ela atingir o ponto do exutório. O tempo de entrada em bocas 
de lobo em Brasília deve ser considerado entre 10 e 15 minutos (NOVACAP, 2019). 
Para o presente trabalho, adota-se o valor de 15 minutos, em prol da economicidade. 
O tempo de percurso na tubulação é calculado a partir da extensão do trecho no qual 
a água escoa e a velocidade que ela apresenta. 
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No que concerne ao período de retorno (T), essa variável é definida como o 
período estatístico em que a chuva ou a cheia de projeto pode ser igualada ou 
superada em pelo menos uma vez (Tucci, 2001). Matematicamente, é o inverso da 
probabilidade de um determinado evento hidrológico ser igualado ou superado (Tucci, 
2001). Adota-se um valor de 10 anos para o Período de Retorno, uma vez que esse é 
o valor adotado para projetos em Brasília (NOVACAP, 2019). 

Para esses valores adotados, temos a seguinte intensidade de chuva: 

𝐼 = 4374,17 ×
100,207

(15 + 11)0,884
= 395,42 𝐿/𝑠. ℎ𝑎 

 

3.2 Coeficiente de Escoamento 

Os tipos de uso do solo do urbanismo foram discretizados em áreas permeáveis 
e impermeáveis, tomando como base as taxas de permeabilidade indicadas no MDE 
do Projeto Urbanístico, e então foi obtido um coeficiente de escoamento ponderado 
para cada tipo de área. Sendo assim, cada tipo de ocupação tem uma taxa de 
permeabilidade P e área total AT, que por sua vez é dividida em áreas permeáveis e 

impermeáveis (𝐴𝑃 e 𝐴𝐼), em que: 

 𝐴𝑃 = 𝐴𝑇 ×  𝑃 (3.3) 

 𝐴𝐼 = 𝐴𝑇 × (1 −  𝑃) (3.4) 

 Vale notar que quando há implantação de dispositivos de amortecimento nos 
lotes conforme a Lei nº 929/2017, esses passam a funcionar como se fossem 
totalmente permeáveis, em termos de drenagem urbana. Isso porque, segundo a lei, 
os lotes devem lançar a vazão de pré-desenvolvimento na rede, ou seja, passariam a 
lançar seu deflúvio como se estivessem em sua situação natural, previamente à 
urbanização. 

 Devido a isso, as áreas permeáveis e impermeáveis de cálculo, bem como o 
coeficiente de escoamento, muda conforme a taxa de permeabilidade adotada em 
cada cenário. Conforme previamente descrito, essas taxas são: 

• Cenário 1: Taxas de permeabilidade conforme estudo urbanístico; 

• Cenário 2: Taxas de permeabilidade considerando todos os lotes com mais de 
600 m2 como amortecidos, ou seja, como sendo 100% permeáveis; 

• Cenário 3: Taxa de permeabilidade média entre as adotadas no Cenário 1 e 2. 

Vale notar que todos os lotes individuais têm área superior a 600 m2, será 
considerado amortecimento para todos no cenário 2. 

Os resultados das áreas permeáveis e impermeáveis de cálculo para os 
Cenários 1, 2 e 3 são apresentados na Tabela 3-1, Tabela 3-2 e Tabela 3-3, 
respectivamente. 
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Tabela 3-1 – Área permeáveis e impermeáveis de cálculo - Cenário 1 

Uso 
Área 
Total 
(ha) 

Taxa de 
Permeabilidade 

(%) 

Área 
Permeável 

(ha) 

Área 
Impermeável 

(ha) 

CSIIR 3 2,4556 5,00 0,1227 2,3328 

CSII 2 0,7705 10,00 0,0770 0,6934 

CSII 3 4,1692 10,00 0,4169 3,7523 

Inst. EP 0,8336 20,00 0,1667 0,6669 

ELUP 0,3642 50,00 0,1821 0,1821 

Área Verde 0,3019 100,00 0,3019 0,0000 

Sistema de Circulação 1,0975 0,00 0,0000 10975 

Total 9,9929 12,68 1,2675 8,7252 

 

 

Tabela 3-2 - Área permeáveis e impermeáveis de cálculo - Cenário 2 

Uso 
Área 
Total 
(ha) 

Taxa de 
Permeabilidade 

(%) 

Área 
Permeável 

(ha) 

Área 
Impermeável 

(ha) 

CSIIR 3 2,4556 100,00% 2,4557 0,0000 

CSII 2 0,7705 100,00% 0,7705 0,0000 

CSII 3 4,1692 100,00% 4,1693 0,0000 

Inst. EP 0,8336 100,00% 0,8337 0,0000 

ELUP 0,3642 100,00% 0,3642 0,0000 

Área Verde 0,3019 100,00% 0,3020 0,0000 

Sistema de Circulação 1,0975 0,00% 0,0000 1,0975 

Total 9,9929 89,02% 8,8954 1,0975 
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Tabela 3-3 - Área permeáveis e impermeáveis de cálculo - Cenário 3 

Uso 
Área 
Total 
(ha) 

Taxa de 
Permeabilidade 

(%) 

Área 
Permeável 

(ha) 

Área 
Impermeável 

(ha) 

CSIIR 3 2,4556 52,50% 1,2892 1,1664 

CSII 2 0,7705 55,00% 0,4238 0,3467 

CSII 3 4,1692 55,00% 2,2931 1,8762 

Inst. EP 0,8336 60,00% 0,5002 0,3335 

ELUP 0,3642 75,00% 0,2732 0,0911 

Área Verde 0,3019 100,00% 0,3020 0,0000 

Sistema de Circulação 1,0975 0,00% 0,0000 1,0975 

Total 9,9929 50,85% 5,0815 4,9114 

 

O Coeficiente de Escoamento Superficial (C) do empreendimento é 
determinado por meio de média ponderada dos coeficientes de cada uso de solo 
previsto. Para a fixação do C utiliza-se os valores recomendados pela NOVACAP, 
conforme dispostos na Tabela 3-4. 

Tabela 3-4 – Valores para o coeficiente de escoamento superficial em função das características de 
uso e ocupação da área de drenagem (NOVACAP, 2019) 

Característica da Área Drenada 
Coeficiente de 
escoamento 

Para áreas calçadas ou impermeabilizadas 0,90 

Para áreas com bloco intertravado maciço 0,78 

Para áreas intensamente urbanizadas e sem áreas verdes 0,70 

Para as áreas com bloco intertravado vazado com 
preenchimento de areia ou grama 

0,40 

Para áreas de solo natural com recobrimento de brita 0,30 

Para áreas com inclinação superior a 5% integralmente 
gramadas ou com jardins ou vegetação natural 

0,20 

Para as áreas com inclinação inferior a 5% integralmente 
gramadas ou com jardins ou vegetação natural 

0,15 
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O coeficiente de 0,15 foi atribuído às áreas permeáveis, já que toda área tem 
inclinação inferior a 5%, e 0,9 às áreas impermeáveis. O coeficiente de escoamento 
ponderado para um determinado tipo de solo é dado por: 

 𝐶 =
0,15 × 𝐴𝑃 + 0,9 × 𝐴𝐼

𝐴𝑇
= 0,15 ×  𝑃 + 0,9 × (1 −  𝑃) (3.5) 

A partir dos parâmetros apresentados e das informações de uso e ocupação 
constantes no projeto urbanístico, calcula-se o coeficiente de escoamento ponderado 
para cada cenário apresentado. Os resultados são apresentados na Tabela 3-5. 
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Tabela 3-5 - Coeficiente de Escoamento para os diferentes cenários 

Cenário Coeficiente de Escoamento 

1 0,80 

2 0,23 

3 0,52 

 

3.3 Vazão de projeto 

A partir da determinação dos parâmetros de área de contribuição, intensidade 
da chuva e coeficiente de escoamento para os diferentes cenários, a vazão de projeto 
foi calculada para o empreendimento utilizando o Método Racional. Os resultados e 
os hidrogramas resultantes são mostrados nos tópicos a seguir. 

 

3.3.1 Vazão Cenário 1 

𝑄 = 0,80 × 395,42 × 9,9929 = 3180,32 𝐿/𝑠 = 3,18 𝑚3/𝑠 

 

Figura 3.2 - Hidrograma de projeto – Cenário 1 
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3.3.2 Vazão Cenário 2 

𝑄 = 0,23 × 395,42 × 9,9929 = 918,19 𝐿/𝑠 = 0,92 𝑚3/𝑠 

 

Figura 3.3 - Hidrograma de projeto – Cenário 2 

 

3.3.3 Vazão Cenário 3 

𝑄 = 0,52 × 395,42 × 9,9929 = 2049,26 𝐿/𝑠 = 2,05 𝑚3/𝑠 

 

Figura 3.4 - Hidrograma de projeto – Cenário 3 
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3.4 Sistema de Detenção 

Atualmente os sistemas de drenagem pluvial do Distrito Federal estão submetidos 
às normativas da ADASA estabelecidas pela Resolução nº 09, de 08 de Abril de 2011. 
Os principais aspectos considerados são: i) Critérios quantitativos - vazão máxima de 
lançamento; ii) Critérios qualitativos - tempo de detenção do sistema. 

Com relação aos critérios quantitativos, a ADASA estabelece que a vazão de 
lançamento consequente de toda ocupação que resulta em superfície impermeável, 
deverá possuir uma vazão máxima específica de saída de 24,4 L/s.ha (ADASA, 2011). 
O volume desses reservatórios pode ser calculado pela equação (3.1). 

 𝑉𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡 = 4,705 × 𝐴𝑖 × 𝐴𝑐 (3.1) 

Em que, 

• 𝑉𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡 = Volume do reservatório a ser implantado, m³; 

• 𝐴𝑖 = Proporção da área impermeável da área de contribuição, em percentual 

entre 0 e 100; 

• 𝐴𝑐 = Área de contribuição, em ha. 

Com relação aos critérios qualitativos, a Adasa diz que grande parte da poluição 
que vem na água pluvial é recolhida na primeira chuva, o que torna necessário a 
construção de estrutura de retenção a fim de que os sedimentos e poluentes 
existentes se depositem, reduzindo a carga a jusante. Segundo ainda a ADASA, o 
armazenamento da água de chuva durante um período de 24h deve reduzir a carga 
de sólidos suspensos totais (SST) em, no mínimo, 80%. Para atender essas condições 
a referida Agência estabelece que os reservatórios devam possuir capacidade mínima 
definida pela seguinte equação (3.2) a seguir. 

 𝑉𝑄𝑢𝑎𝑙 = (33,80 + 1,80 × 𝐴𝑖) × 𝐴𝑐  (3.2) 

Em que, 

• 𝑉𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡 = Volume a ser armazenado pelo critério da qualidade, em m³; 

• 𝐴𝑖 = Proporção da área impermeável da área de contribuição, em percentual 
entre 0 e 100; 

• 𝐴𝑐 = Área de contribuição, em ha. 

 

Os dispositivos de detenção foram dimensionados considerando os 3 cenários 
previamente descrito. Para cada cenário, verificou-se quais seriam as áreas 
permeáveis e impermeáveis de cálculo (conforme as do item 3.2), e a partir disso 
determinou-se quais seriam as dimensões necessárias de reservatório para atender 
cada cenário seguindo a resolução supracitada da Adasa.  

A Tabela 3-6, Tabela 3-7 e Tabela 3-8 a seguir apresentam os valores para os 
aspectos quali-quantitativos exigidos para o presente projeto conforme a Resolução 
nº 9/2011 da Adasa, para os cenários 1, 2 e 3, respectivamente. 

Estudo Técnico Concepção Sistema Drenagem Urbana (61533822)         SEI 00391-00003099/2020-61 / pg. 22



 

 

  17 

Tabela 3-6 – Aspectos quali-quantitativos dos dispositivos de detenção exigidos pela 

ADASA – Cenário 1 

Parâmetros Equações Valores calculados 

APerm – Área 
permeável (ha) 

- 1,27 

AImp – Área 
Impermeável (ha) 

- 8,73 

Ac – Área de 
Contribuição Total 

(ha) 
𝐴𝑐 = 𝐴𝑃𝑒𝑟𝑚 + 𝐴𝐼𝑚𝑝 9,99 

Ai - Percentual de 
Impermeabilização 

(%) 
𝐴𝑖 = 100 ×

𝐴𝐼𝑚𝑝

𝐴𝑐
 87,32 

VQual – Volume de 
Qualidade ADASA 

(m³) 

𝑉𝑄𝑢𝑎𝑙 = (33,8 + 1,8 × 𝐴𝑖)

× 𝐴𝑐 
1908,31 

VQuant - Volume de 
Quantidade ADASA 

(m³) 

𝑉𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡 = 4,705 × 𝐴𝑖 × 𝐴𝑐 4105,25 

VBQual – Volume da 
Bacia de Qualidade 

(m³) 

𝑉𝐵𝑄𝑢𝑎𝑙 = 𝑉𝑄𝑢𝑎𝑙 1908,31 

VBQuant – Volume da 
Bacia de 

Quantidade (m³) 

𝑉𝐵𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡 = 𝑉𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡 − 𝑉𝑄𝑢𝑎𝑙  2196,94 

QQual – Vazão Máx. 
de Saída da Bacia 
de Qualidade (l/s) 

𝑄𝑄𝑢𝑎𝑙 =
𝑉𝑄𝑢𝑎𝑙

86,4
 22,09 

QQuant – Vazão Máx. 
de Saída da Bacia 
de Quantidade (l/s) 

𝑄𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡 = 𝐴𝑐 × 24,40 243,83 
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Tabela 3-7 - Aspectos quali-quantitativos dos dispositivos de detenção exigidos pela ADASA – 
Cenário 2 

Parâmetros Equações Valores calculados 

APerm – Área 
permeável (ha) 

- 8,90 

AImp – Área 
Impermeável (ha) 

- 1,10 

Ac – Área de 
Contribuição Total 

(ha) 
𝐴𝑐 = 𝐴𝑃𝑒𝑟𝑚 + 𝐴𝐼𝑚𝑝 9,99 

Ai - Percentual de 
Impermeabilização 

(%) 
𝐴𝑖 = 100 ×

𝐴𝐼𝑚𝑝

𝐴𝑐
 10,98 

VQual – Volume de 
Qualidade ADASA 

(m³) 

𝑉𝑄𝑢𝑎𝑙 = (33,8 + 1,8 × 𝐴𝑖)

× 𝐴𝑐 
535,31 

VQuant - Volume de 
Quantidade ADASA 

(m³) 

𝑉𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡 = 4,705 × 𝐴𝑖 × 𝐴𝑐 516,37 

VBQual – Volume da 
Bacia de Qualidade 

(m³) 

𝑉𝐵𝑄𝑢𝑎𝑙 = 𝑉𝑄𝑢𝑎𝑙 535,31 

VBQuant – Volume da 
Bacia de 

Quantidade (m³) 

𝑉𝐵𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡 = 𝑉𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡 − 𝑉𝑄𝑢𝑎𝑙  0,00 

QQual – Vazão Máx. 
de Saída da Bacia 
de Qualidade (l/s) 

𝑄𝑄𝑢𝑎𝑙 =
𝑉𝑄𝑢𝑎𝑙

86,4
 6,20 

QQuant – Vazão Máx. 
de Saída da Bacia 
de Quantidade (l/s) 

𝑄𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡 = 𝐴𝑐 × 24,40 243,83 

 

  

Estudo Técnico Concepção Sistema Drenagem Urbana (61533822)         SEI 00391-00003099/2020-61 / pg. 24



 

 

  19 

Tabela 3-8 - Aspectos quali-quantitativos dos dispositivos de detenção exigidos pela ADASA – 
Cenário 3 

Parâmetros Equações Valores calculados 

APerm – Área 
permeável (ha) 

- 5,08 

AImp – Área 
Impermeável (ha) 

- 4,91 

Ac – Área de 
Contribuição Total 

(ha) 
𝐴𝑐 = 𝐴𝑃𝑒𝑟𝑚 + 𝐴𝐼𝑚𝑝 9,99 

Ai - Percentual de 
Impermeabilização 

(%) 
𝐴𝑖 = 100 ×

𝐴𝐼𝑚𝑝

𝐴𝑐
 49,15 

VQual – Volume de 
Qualidade ADASA 

(m³) 

𝑉𝑄𝑢𝑎𝑙 = (33,8 + 1,8 × 𝐴𝑖)

× 𝐴𝑐 
1221,81 

VQuant - Volume de 
Quantidade ADASA 

(m³) 

𝑉𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡 = 4,705 × 𝐴𝑖 × 𝐴𝑐 2310,81 

VBQual – Volume da 
Bacia de Qualidade 

(m³) 

𝑉𝐵𝑄𝑢𝑎𝑙 = 𝑉𝑄𝑢𝑎𝑙 1221,81 

VBQuant – Volume da 
Bacia de 

Quantidade (m³) 

𝑉𝐵𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡 = 𝑉𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡 − 𝑉𝑄𝑢𝑎𝑙  1089,00 

QQual – Vazão Máx. 
de Saída da Bacia 
de Qualidade (l/s) 

𝑄𝑄𝑢𝑎𝑙 =
𝑉𝑄𝑢𝑎𝑙

86,4
 14,14 

QQuant – Vazão Máx. 
de Saída da Bacia 
de Quantidade (l/s) 

𝑄𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡 = 𝐴𝑐 × 24,40 243,83 
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3.5 Vazão Atualmente Lançada na Rede 

Para estimar a vazão que a área, que atualmente corresponde ao parcelamento 
La Torre, gera para a rede existente de Santa Maria, verificou-se as áreas de 
contribuição usadas na modelagem da rede. A partir dessas áreas e da poligonal do 
parcelamento La Torre foi possível estabelecer a interseção entre elas, conforme 
mostra a Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 - Contribuição atual para a rede existente dentro do parcelamento 

 

A área hachurada é de 7,4043 ha, que corresponde à cerca de 74,10% da área 
total da futura ocupação. O restante da área não contribui para a rede existente devido 
à topografia.  

É possível estimar o quanto essa área dentro do parcelamento contribui para a 
rede existente através do Método Racional, tal como demostrado previamente neste 
relatório. Para isso, assume-se um tempo de concentração e período de retorno em 
concordância com os parâmetros exigidos pela NOVACAP (15 minutos e 10 anos, 
respectivamente), visto que essa é uma área contribuinte para uma rede de drenagem 
de responsabilidade da companhia. Conforme visto no 3.1, para esses parâmetros a 
intensidade da chuva é de 395,24 L/s.ha. A região atualmente contém vegetação, 
sendo portando o coeficiente de escoamento assumido como 0,15, conforme Tabela 
3-4. Dessa forma, conforme a equação (3.1)  
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𝑄 = 𝐶 × 𝑖 × 𝐴 = 0,15 × 395,24 × 7,4043 = 439,17 L/s  

 

Entretanto, como explicado no item 3.4, a Adasa limite a vazão de lançamento 
à 24,40 L/s.ha em corpos hídricos, após amortecimento. Essa vazão chegaria à 
243,83 L/s para o parcelamento em questão, valor que é mostrado na última linha da 
Tabela 3-6, Tabela 3-7 e Tabela 3-8.  

Ou seja, com a implementação da bacia de detenção seria possível reduzir a 
vazão atual lançada na rede conforme os parâmetros de projeto da NOVACAP.  

Vale notar que em fase executiva também seria verificada a capacidade do tubo 
a jusante do ponto de lançamento (ver Figura 2.4) em receber essa vazão. Caso não 
suporte, será verificado o tubo a jusante mais próximo com capacidade. 
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4 Conclusão 

O sistema de drenagem concebido para o parcelamento é composto por 
captações (bocas de lobo), poços de visitar, tubulações em PEAD e uma bacia de 
detenção. O material PEAD foi escolhido pois permite manter as tubulações mais 
rasas, devido a resistência do material. Esse fator influencia na cota de chega na bacia 
e, consequentemente, nas definições geométricas desta.  

A bacia de detenção por sua vez irá amortecer o deflúvio gerado dentro do 
parcelamento. Devido a ausência de corpos hídricos na proximidade, é proposto o 
lançamento do deflúvio amortecido na rede existente. Como discutido no item 3.5, a 
rede existente já recebe parte desse deflúvio atualmente, na situação de pré-
desenvolvimento do parcelamento, uma vez que a topografia natural do terreno 
direciona boa parte da chuva para as vias em que há captações da rede existente. 
Tendo isso em vista, a bacia de detenção proposto visa amortecer o deflúvio da área 
urbanizada prevista de tal forma que a vazão lançada na rede existente seja um valor 
inferior ao que ela já recebe dessa mesma área, mantendo assim a situação de 
segurança da rede e dos exutório ao qual ela se destina. Para o lançamento na rede 
existente, também será verificada a capacidade dos tubos a jusante do lançamento.  

Com relação aos cenários de amortecimento, caberá ao empreendedor definir 
como será a configuração dos lotes e como podem ser implementados sistemas de 
detenção individuais, se for o caso. Caso não haja sistemas de detenção, o sistema 
de drenagem ainda consegue atender com segurança e eficiência o parcelamento, 
entretanto seriam necessárias redes e sistemas de detenção mais robustos, o que 
pode encarecer o sistema de drenagem como um todo. Entretanto, o sistema ainda 
atenderá as diretrizes da NOVACAP relativas à drenagem urbana e aos limites de 
lançamento impostos ao sistema de detenção nos aspectos de qualidade e 
quantidade. 

Com a implementação de sistemas de detenção individual, será possível 
atender ao parcelamento com redes de menor diâmetro, e reduzirá significativamente 
a área necessária para a bacia de detenção. Isso possivelmente permitiria que o lote 
institucional, onde se propõem a localização da bacia, tenha parte da sua área 
aproveitada para outra finalidade.  

A futura interligação na rede existente, bem como a definição das cotas e 
dimensões das tubulações e estruturas do sistema de drenagem, serão definidas com 
maior precisão em fase executiva.  
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5 Apêndices 
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6 Anexos 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Presidência da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil

Diretoria de Urbanização

 

Ofício SEI-GDF Nº 113/2019 - NOVACAP/PRES/DU Brasília-DF, 01 de fevereiro de 2019

Senhora Assessora,

 

Com relação ao solicitado através do Oficio SEI-GDF nº 4/2019 - SEDUH/CAP/GIURB , 
informamos que de  acordo  os dados  constantes  em nosso arquivo  técnico, não
existe interferência de rede pública de águas pluviais implantadas e/ou projetadas na poligonal
demarcada em arquivo digital na extensão pdf 17456934 , bem como na extensão DWG  17456908  
que trata do parcelamento urbano de solo de  interesse da empresa La Torre- Clube da Cultura e Lazer
LTDA, em glebas objeto das matrículas nº 45.684 e 45.865 com áreas de 05ha 24ca e 04a e 04ha 75ca
69a, respectivamente, localizadas ,   localizada na Região Administrativa de Santa Maria – RA XIII.

Quanto à possibilidade de atendimento, informamos ser  necessária a  elaboração de
um projeto de drenagem especifico para o local, inclusive lançamento final, sendo de inteira
responsabilidade do empreendedor a elaboração deste.

Observamos ainda que, quando da elaboração do projeto de drenagem  acima citado,
deverá ser u lizada estrutura de amortecimento de vazão, dentro da poligonal do parcelamento em
questão, de forma a obedecer ao previsto na Resolução nº 09, da ADASA,  de 08 de abril de 2011, que
define como vazão máxima de saída de um empreendimento o valor de 24,4 l/s/ha. Assim  quando da
elaboração do projeto de urbanismo da área em questão, deverá  ser reservado área para instalação
dessa estrutura.

 

Atenciosamente,

 

Engº RICARDO PONTES CARMINATI

Diretor de Urbanização

 

A Senhora

FABIANA A. W. GERTRUDES

Assessor Especial

Grupo Intersetorial de Urbanismo

SEDUH/CAP/GIURB

Documento assinado eletronicamente por RICARDO PONTES CARMINATI - Matr.0018721-6,
Diretor(a) de Urbanização, em 01/02/2019, às 16:09, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
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