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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente memorial tem como objetivo apresentar a descrição preliminar do projeto 

de drenagem do Parcelamento da Gleba denominada Santa Paula, cuja poligonal é oriunda de 

terras particulares localizadas na Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII que 

foram desmembradas do Quinhão 06 no lugar denominado “Palmeiras”, na Fazenda 

“Taboquinha” (matrículas nº 15.545, 15.546, 16.387, 16.595 e 28.922), com área de 33,6819 

hectares. 

A poligonal de projeto é limitada, ao norte pela via denominada Avenida do Sol e pela 

Gleba de Manoel Varvalho Machado, cuja matrícula é 3/16.268, a leste pela Gleba de Maria 

Aparecida Coeslho dos Santos, cuja matrículo é 16.268, e pela Gleba de de Manoel Batista dos 

Santos, cuja matrícula é 16.693, ao sul pela Gleba de Terras do Sol Empreendimentos 

Imobiliários, cuja matrícula é 14.965, e pela Gleba de Sylvia Coelho da Silva, cuja matrícula é 

14.967, e ao oeste pela via de acesso a São Sebastião e pela ocupação urbana denominada de 

Quintas Interlagos, conforme Figura 1 e Figura 2. 

 
Figura 1: Croquis de situação do parcelamento. Fonte: ARIA 2021. 
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Figura 2: Croquis de locação do parcelamento.   Fonte: ARIA, 2020. 

 
 O parcelamento do solo proposto tem por objetivo promover o loteamento da gleba 

acima caracterizada, com a abertura de novas vias de circulação e a criação de lotes destinados 

aos usos residenciais multifamiliares, lotes mistos, do tipo: comercial, industrial e 

institucional, bem como áreas públicas classificadas como Espaços Livres de Uso Público – 

ELUP e Equipamentos Públicos Comunitários.  

 Trata-se de um novo parcelamento de baixa densidade, inserido no planejamento das 

áreas urbanas do Distrito Federal, tendo por base o Plano Diretor de Ordenamento Territorial 

do Distrito Federal ‐ PDOT/2009 – Lei Complementar nº 803 de 25 de abril de 2009 (atualizada 

pela Lei Complementar n°854, de 15 de outubro de 2012). O empreendimento vem ao 

encontro das diretrizes do PDOT, com destaque para a Estratégia de Oferta de Áreas 

Habitacionais e para a requalificação de Setores Habitacionais de Regularização, mais 

especificamente, o Setor Habitacional Jardim Botânico. 

 O projeto está em conformidade com as diretrizes emitidas pela Secretária de Estado 

de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH, sendo: Diretrizes Urbanísticas para a 
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Região do São Bartolomeu, Jardim Botânico e São Sebastião no Distrito Federal - DIUR 

01/2019, aprovadas por meio da portaria n° 27, de 1° de abril de 2019. 

 O projeto contempla a criação de 231 lotes privados, sendo 1 lote de uso Residencial 

Multifamiliar, 2 lotes de uso Misto, 226 lotes de uso Residencial Unifamiliar e 2 lotes de uso 

Institucional, mais áreas públicas formadas por 1 lote para Equipamento Público (Inst.-EP) e 

áreas de Espaços Livres de Uso Público (ELUP). É prevista, também, uma área destinada a 

Reserva Particular de Patrimônio Natural – RPPN, em atendimento ao que estabelece a 

referida DIUR 01/2019. Além disso, o empreendimento prevê a implantação dos sistemas de 

infraestrutura necessários para o pleno funcionamento do parcelamento e para sua 

integração à malha urbana da região onde se insere.  

 O dimensionamento dos lotes e usos propostos visam promover a oferta de moradia 

às faixas de renda média, conforme vocação da Região Adiministrativa do Jardim Botânico, 

demonstrada pela PDAD, associada à criação de áreas comerciais e de serviços de abrangência 

local (lotes de uso misto). O sistema viário projetado tem por objetivo cumprir as 

determinações das Diretrizes Urbanísticas de planejamento urbano, as quais buscam 

promover a articulação do tecido urbano, a partir da conexão e previsão de requalificação das 

vias de acesso à DF-001 (especialmente a Avenida do Sol) e da via de acesso à São Sebastião.
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2 DESCRIÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM 

 O presente item versa sobre o manejo de águas urbanas do empreendimento em tela, 

abordando as alternativas para tal projeto 

 O projeto de um sistema de drenagem superficial compreende o dimensionamento 

dos dispositivos hidráulicos capazes de escoar e disciplinar as águas provenientes de deflúvios, 

tendo como intuito proteger a integridade das vias públicas, erário ambiental e as 

propriedades privadas lindeiras. 

Ainda, visando o desenvolvimento de um Sistema de Drenagem em conformidade 

com as normas técnicas do Distrito Federal, o presente projeto será elaborado com base nos 

seguinte documento: 

• Termo de Referência e Especificações para elaboração de projeto de sistema de 

drenagem pluvial no Distrito Federal (NOVACAP, 2019), tendo assim por finalidade 

disciplinar a execução dos projetos executivos de sistemas de drenagem pluviais, bem 

como a reavaliação de sistemas de drenagem pluviais já projetados e/ou implantados, 

no Distrito Federal, englobando todas as suas partes integrantes.   

 O sistema de drenagem pluvial proposto tem como princípio a manutenção ambiental 

da área de implantação buscando soluções a serem adotadas com intuito de não causar 

impacto nos corpos hídricos existentes. O sistema projetado segue o princípio da drenagem 

urbana sustentável, que é o de garantir a qualidade da água e o ciclo hidrológico em todas as 

suas fases, evitando processos erosivos, enchentes e a perda da capacidade dos mananciais 

subterrâneos, mantendo a vazão natural dos cursos hídricos que receberão a água excedente 

de drenagem das áreas impermeabilizadas. 

 Para tal projeto a alternativa é a execução de uma drenagem urbana a qual têm o 

objetivo de minimizar a intervenção humana no espaço de forma a não aumentar os riscos de 

impactos sobre a sociedade e meio ambiente e mitigar os existentes, por meio da adequada 

distribuição da água no tempo e no espaço e redução dos poluentes gerados pela população. 

 Como já mencionado, este empreendimento tem área de 33,6819 hectares, contempla 

a criação de 233 lotes RO-1, 1 lote CSIIR 1 NO, 2 lotes CSIIR 2 NO, 2 lotes Inst. e 2 lotes Inst EP. 

 Sendo assim, este empreendimento contará com o projeto de 8 redes de drenagem 

pluviais as quais estarão em conformidade com o termo de referência da NOVACAP. 
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2.1  Princípios Norteadores 

As ações de gestão, planejamento e projeto na drenagem urbana têm o objetivo de 

minimizar a intervenção humana no espaço de forma a não aumentar os riscos de impactos 

sobre a sociedade e meio ambiente e mitigar os existentes, por meio da adequada distribuição 

da água no tempo e no espaço e redução dos poluentes gerados pela população (MCidades, 

2011). 

Os princípios norteadores da drenagem sustentável são: 

I. As ações preferenciais para a gestão da drenagem devem ser não estruturais: 

legislação e gestão adequada. 

a) A legislação deve prever e evitar a ampliação da descarga pluvial nos espaços 

urbanos no plano de uso de solo e na implementação das novas edificações; 

b) A legislação deve priorizar a infiltração das águas pluviais, prever e conter a 

poluição pluvial; 

c) A gestão deve garantir que a legislação será cumprida em todas as etapas e dar 

manutenção e operação ao sistema de drenagem. 

II. As medidas estruturais corretivas na drenagem urbana devem ser realizadas: 

a) Baseadas no Plano de Saneamento Ambiental, ou Plano Diretor de Drenagem 

Urbana; 

b) Em concepção, na qual o plano ou projeto e a execução de uma obra de 

drenagem evitem a transferência de impacto para jusante ou montante. No caso de ser 

inevitável o impacto, o plano ou o projeto deverão prever medidas mitigadoras para atenuar 

completamente os possíveis danos e impactos; 

c) Considerando que os impactos mencionados acima envolvem aumento da 

vazão na drenagem urbana, aumento da erosão e sedimentação e aumento de poluentes. 

III. Os Planos e projetos de drenagem urbana devem contemplar o seguinte: 

a) O controle e a mitigação dos impactos ambientais atuais e futuros a partir das 

tendências de ocupação do solo urbano e as respectivas previsões dos cenários futuros, 

conforme o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da cidade. 

No desenvolvimento da drenagem sustentável, destacam-se os seguintes impactos a 

contemplar e seguintes estratégias de solução: 
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• Controle da erosão do solo por meio de redução na fonte da produção de 

sedimentos em construção civil, superfícies desprotegidas em loteamento, transferência de 

energia de novas drenagens, gerando áreas degradadas, entre outros; 

• Integração com o sistema de resíduos sólidos: programa de coleta e limpeza 

pública em áreas de grande produção de resíduos, mecanismos de limpeza antes dos dias 

chuvosos, limpeza dos sistemas de amortecimentos, entre outros; 

• Redes pluvial e sanitária - identificação de interligação de redes e definição das 

funções das redes e sua funcionalidade para evitar a contaminação conjunta; 

• Programa de controle da poluição difusa - controle das fontes de contaminação 

da poluição difusa na cidade; 

• Recuperação das áreas degradadas - programa de recuperação das áreas 

degradadas a partir da solução dos problemas que geraram as mesmas e sua recuperação para 

condições adequadas. 

b) Ainda os planos e projetos devem prever os programas de operação e 

manutenção da drenagem, de educação e de monitoramento das informações hidrológicas. 

IV. As metas ou os resultados esperados no manejo e nas intervenções 

relacionados com águas pluviais visam: 

a) Eliminação de alagamentos em locais e zonas com riscos às populações, 

ocupações regulares, estruturas e projetos na cidade; 

b) Mitigação das áreas de risco e de interferência ao escoamento das águas 

pluviais; 

c) Eliminação/recuperação das áreas degradadas ou inundáveis, resultantes das 

águas pluviais; 

d) Redução da quantidade de resíduos sólidos na drenagem, sem tolerância 

quanto à ocorrência do lixo domiciliar; 

e) Separação efetiva das redes pluviais e sanitárias, cuja efetividade se dá por 

meio da adoção de sistema separador absoluto. 

V. A(s) solução(ões) e a modernização técnica para ampliação e melhoria dos 

sistemas de drenagem contemplam as atividades de microdrenagem e macrodrenagem para 

a promoção do escoamento regular das águas pluviais e prevenção de inundações locais, a 

jusante e a montante, proporcionando segurança sanitária, patrimonial e ambiental, por 

intermédio das seguintes concepções de intervenções: 
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a) Estudo hidrológico da bacia hidrográfica; 

b) Projeto de melhoria e ampliação de galerias pluviais e canais (macrodrenagem); 

c) Parque isolado associado a reservatório de amortecimento de cheias ou área 

para infiltração de águas pluviais; 

d) Restauração de margens; 

e) Recomposição de vegetação ciliar; 

f) Renaturalização de rios e córregos; 

g) Controle de enchentes e erosões provocadas pelos efeitos da dinâmica fluvial, 

incluindo a construção de espigões, muro de proteção, diques de contenção e outros tipos de 

obras propostos nesse contexto; 

h) As intervenções de microdrenagem, complementares às demais intervenções, 

são: 

i. Canaletas gramadas ou ajardinadas; 

ii. Valas, trincheiras e poços de infiltração; 

iii. Dispositivos para captação de águas pluviais (boca-de-lobo); 

iv. Poços de visita ou inspeção; 

v. Sistema de galerias de águas pluviais. 

i) As intervenções associadas à microdrenagem são: 

i. Pavimentação, guias, sarjetas e sarjetões; 

ii. Urbanização de caráter complementar – implantação de áreas verdes na forma 

de gramados e canteiros; 

iii. Sistema de monitoramento e de informação pluviométrica; 

iv. Arborização das ruas paralelas aos cursos d´água. 

j) Outras intervenções complementares à micro e macrodrenagem são: 

i.  Remanejamento/adequações, quando de interferências com outras 

infraestruturas – energia elétrica, comunicações, saneamento, transporte, vias, etc.; 

ii. Melhorias na mobilidade viária e de pedestres (pavimentação, pontes e 

travessias), ao longo dos cursos d´água; 

iii. Indicação da necessidade de áreas para o Planejamento e Urbanização de áreas 

degradadas; 

iv. Indicação de regularização dos assentamentos precários existentes ao longo da 

bacia em estudo; 
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v. Projeto de Remoção e Reassentamento de famílias das áreas de risco e áreas 

de Áreas de Preservação Permanente (APP’s). 

2.2 Dimensionamento Do Sistema De Drenagem 

Nesta seção, são apresentados os critérios adotados quando da elaboração do projeto 

do sistema de drenagem, sendo estes seguindo o Termo de Referência e Especificações para 

elaboração de projeto de sistema de drenagem pluvial no Distrito Federal (NOVACAP, 2019). 

Ainda, descreve-se a metodologia de cálculo para o dimensionamento dos dispositivos 

contemplados no projeto, apresentando-se as dimensões destes dispositivos. 

 

2.2.1 Critérios de Projeto 

Para bacias que não apresentam complexidade e que tenham até 200 ha de área de 

drenagem, é usual que a vazão de projeto seja determinada pelo Método Racional (NOVACAP, 

2019). 

Com o objetivo de oferecer uma orientação prévia ao projetista, o Manual de 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas do Distrito Federal, elaborado pela ADASA, 

propõe distinguir projetos de Baixa, Média e Alta Complexidade, de acordo com a magnitude 

da área da bacia hidrográfica como mostra a Tabela 1. 

Tabela 1: Nível de complexidade de projetos de drenagem e procedimentos recomendados. 

 

 
Manual de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas do Distrito Federal. 
Fonte: ADASA, 2018. 

Conforme proposto no citado Manual de Drenagem, o Método Racional poderá ser 

utilizado para o cálculo das vazões de projeto para bacias de até 100 ha de área.  
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O Método Racional, adequadamente aplicado, pode conduzir a resultados satisfatórios 

em projetos de drenagem urbana e rural que tenham estruturas hidráulicas como redes, 

galerias, bueiros, etc. 

O Método pode ser colocado sob a seguinte fórmula: 𝑄 = 𝐶 𝑥 𝑖 𝑥 𝐴 

Onde: 𝑄 = vazão de projeto (l/s); 𝐶 = coeficiente de escoamento superficial; 𝑖 = intensidade da chuva de projeto (l/s x ha); 𝐴 = área da bacia de contribuição (ha). 

 4.2.1.1 Coeficiente De Escoamento Superficial – (C)  
 

O coeficiente de escoamento (runoff) determina uma relação entre a quantidade de 

água que precipita e a que escoa em uma área com um determinado tipo de cobertura de 

solo. Quanto mais impermeável for à cobertura do solo, maior será esse coeficiente. 

Para a fixação do coeficiente de escoamento superficial podem ser usados valores 

tabelados, apresentados pela bibliografia para a determinação deste Coeficiente de 

Escoamento de acordo com as superfícies urbanas. A Companhia Urbanizadora da Nova 

Capital do Brasil (NOVACAP) recomenda os seguintes valores: 

• áreas pavimentadas e telhados (Impermeáveis) - c = 0,90 

• áreas intensamente urbanizadas - c= 0,70 

• áreas residenciais com áreas ajardinadas - c = 0,40 

• áreas revestidas com grama - c = 0,15  

No caso em que uma mesma área possui tipos diferentes de coberturas é necessária a 

compatibilização dos coeficientes. Esta é feita, realizando-se uma média ponderada dos 

valores, conforme equação. 





=

==
n

i

i

n

i

ii

A

CA

C

1

1  

Onde: 

Ai é a área parcial, “i” considerada; 

Ci é o coeficiente relacionado à área Ai. 
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Para este projeto foi feita a compatibilização dos coeficientes para cada rede, sendo 

que foram conciderados 5 tipos distintos de coberturas, sendo elas: 

• Área de lote menor de 600m²: Coeficiente de 0,6; 

• Área de lote equivalente, para lotes maiores de 600m²: 

 

Seguindo a normativa presente no manual de drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas do Distrito Federal da ADASA e a Lei Complementar nº 929, de Julho de 2017 a qual 

diz que lotes maior de 600m² devem reter em seus lotes a vazão de pré-desenvolvimento 

(24,4l/s), portanto, para este projeto a área de contribuição dos lotes maiores de 600m² a ser 

lançada nas redes será a área equivalente a vazão de 24,4l/s.ha. Ou seja, como exemplo, para 

o dimensionamento da rede, em um lote de 1000m², a área de contribuição de tal lote seria 

de 1000m² com um coeficiente de impermeabilização médio de 0,7. Neste caso, considerando 

o amortecimento individual nos lotes a área de contribuição a ser considerada é de 

102,8458m² com o coeficiente de escoamento igual a 1. Esse valor equivale o mesmo de se 

utilizar a área de 1000m² com coeficiente de 0,15. 

Para isso o primeiro passo foi o cálculo da vazão de lançamento segundo a ADASA para 

cada lote. 

Posteriormente foi calculada a área equivalente à vazão de saída da lagoa para 

adicionar a planilha de dimensionamento da rede de drenagem a partir do valor médio da 

vazão individual dos lotes. 

 Esta área foi calculada a partir da fórmula  A = 360 × QC × i ∗ 10000 

Onde: 

Q – Vazão de Projeto, em m³/s; 

C – Coeficiente de escoamento; 

i – Intensidade média da chuva para a precipitação igual ao tempo de concentração da 

bacia em estudo, em mm/h; 

A – Área Total de Contribuição, em m². 

10000 - Transformação da área em há para m² 

360 – Fator de conversão tendo em vista a utilização da intensidade na unidade de 

mm/h e a área em ha. 
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Portanto, segue abaixo planilha com as áreas equivalentes: 

 

Tabela 2: Área equivalente - Rede 01 

REDE 01 

MÉTODO DA ADASA (RESOLUÇÃO Nº 09 DE ABRIL DE 2011) 

LOTE ÁREA (m²) 
ÁREA 
(ha) 

Vazão Lançamento 
(24,4l/s.ha) 

Vazão lançamento  
(m³/s) 

Área equivalente 
(m²) 

1 13891,651 1,389165 33,8956 0,033896 1428,6983 

2 4915,412 0,491541 11,9936 0,011994 505,5296 

 

Tabela 3: Área equivalente - Rede 06 

REDE 06 

MÉTODO DA ADASA (RESOLUÇÃO Nº 09 DE ABRIL DE 2011) 

LOTE ÁREA (m²) 
ÁREA 
(ha) 

Vazão Lançamento 
(24,4l/s.ha) 

Vazão lançamento  
(m³/s) 

Área equivalente 
(m²) 

1 885,020 0,088502 2,1594 0,002159 91,0206 

4 2966,668 0,296667 7,2387 0,007239 305,1094 

 

Além de tais áreas equivalentes foram utilizados os seguintes coeficientes: 

Lotes ELUP: Coeficiente de 0,15 

• Canteiro verde: Coeficiente de 0,15 

• Calçada padrão NOVACAP: Coeficiente de 0,9 

• Pavimento CBUQ: Coeficiente de 0,9 

• Pavimento Intertravado: Coeficiente de 0,78 

Seguindo tais coeficientes nas tabalas a baixo são apresentadas a compatibilização do 

coeficiente para cada rede. 

Tabela 4: Compatibilização do coeficiente de escoamento da rede 1 

REDE 01 

Tipo Área de 
contribuição 

Área (m²) 
Coeficiente de 
Escoamento  

A*C C - Projeto 

LOTE 5571,18 0,6 3342,708 

0,72470025 

ÁREA EQ. LOTE 1934,227865 1 1934,227865 

CANTEIRO VERDE 873,42 0,15 131,013 

CALÇADA 2614,73 0,9 2353,257 

PAVIMENTO 3722,0457 0,78 2903,195646 
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Tabela 5: Compatibilização do coeficiente de escoamento da rede 01_A 

REDE 01_A 

Tipo Área de 
contribuição 

Área (m²) 
Coeficiente de 
Escoamento  

A*C C - Projeto 

LOTE 4640,1105 0,6 2784,0663 

0,65800984 
CANTEIRO VERDE 302,4857 0,15 45,372855 

CALÇADA 1149,4596 0,9 1034,51364 

PAVIMENTO 1185,9963 0,78 925,077114 

 

Tabela 6: Compatibilização do coeficiente de escoamento da rede 2 

REDE 02 

Tipo Área de 
contribuição 

Área (m²) 
Coeficiente de 
Escoamento  

A*C C - Projeto 

LOTE 36330,6992 0,6 21798,41952 

0,63424094 
CANTEIRO VERDE 1981,471 0,15 297,22065 

CALÇADA 4293,5742 0,9 3864,21678 

PAVIMENTO 7289,0853 0,78 5685,486534 

 

Tabela 7: Compatibilização do coeficiente de escoamento da rede 3 

REDE 03 

Tipo Área de 
contribuição 

Área (m²) 
Coeficiente de 
Escoamento  

A*C C - Projeto 

LOTE 24307,4302 0,6 14584,45812 

0,62219077 
CANTEIRO VERDE 801,7972 0,15 120,26958 

CALÇADA 1434,2887 0,9 1290,85983 

PAVIMENTO 3292,2239 0,78 2567,934642 

 

Tabela 8: Compatibilização do coeficiente de escoamento da rede 4 

REDE 04 

Tipo Área de 
contribuição 

Área (m²) 
Coeficiente de 
Escoamento  

A*C C - Projeto 

LOTE 12083,1828 0,6 7249,90968 

0,62149867 
CANTEIRO VERDE 415,3462 0,15 62,30193 

CALÇADA 727,5911 0,9 654,83199 

PAVIMENTO 1596,027 0,78 1244,90106 
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Tabela 9: Compatibilização do coeficiente de escoamento da rede 5 

REDE 05 

Tipo Área de 
contribuição 

Área (m²) 
Coeficiente de 
Escoamento  

A*C C - Projeto 

LOTE 10361,1893 0,6 6216,71358 

0,6233499 
CANTEIRO VERDE 426,8541 0,15 64,028115 

CALÇADA 699,6112 0,9 629,65008 

PAVIMENTO 1598,7007 0,78 1246,986546 

 

Tabela 10: Compatibilização do coeficiente de escoamento da rede 6 

REDE 06 

Tipo Área de 
contribuição 

Área (m²) 
Coeficiente de 
Escoamento  

A*C C - Projeto 

LOTE EQUIVALENTE 396,01 1 396,01 

0,60916995 

LOTE 457,9309 0,6 274,75854 

ELUP 6435,777 0,1 643,5777 

CANTEIRO VERDE 1295,8167 0,15 194,372505 

CALÇADA 5108,6217 0,9 4597,75953 

PAVIMENTO CBUQ 7060,4938 0,9 6354,44442 

PAVIMENTO 
INTERTRAVADO 

1041,897 0,78 812,67966 

 
Tabela 11: Compatibilização do coeficiente de escoamento da rede 7 

REDE 07 

Tipo Área de 
contribuição 

Área (m²) 
Coeficiente de 
Escoamento  

A*C C - Projeto 

LOTE 10603,4713 0,6 6362,08278 

0,63751399 
CANTEIRO VERDE 512,8466 0,15 76,92699 

CALÇADA 1407,1317 0,9 1266,41853 

PAVIMENTO 1954,1989 0,78 1524,275142 

 

Tabela 12: Compatibilização do coeficiente de escoamento da rede 8 

REDE 08 

Tipo Área de 
contribuição 

Área (m²) 
Coeficiente de 
Escoamento  

A*C C - Projeto 

LOTE 2886,4774 0,6 1731,88644 

0,62831971 
CANTEIRO VERDE 127,3958 0,15 19,10937 

CALÇADA 227,2186 0,9 204,49674 

PAVIMENTO 533,6839 0,78 416,273442 
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4.2.1.2 Intensidade Da Chuva Crítica   

 

Utilizou-se a equação Intensidade–Duração–Frequência - IDF de chuva, contida no 

Termo de Referência da NOVACAP,2019. 

 𝐼 = 4374,17 ∗ 𝑇0,207(𝑡𝑐 + 11)0,884 

 
Onde:  
I – Intensidade de chuva crítica, em l/s.ha;  
T – Período de recorrência, em anos;  
Tc – Tempo de concentração, em min. 
Ou 𝐼 = 1574,68 ∗ 𝑇0,207(𝑡𝑐 + 11)0,884 

Onde:  
I – Intensidade de chuva crítica, em mm/h;  

 A seguir, Tabela 13, apresenta os valores de intensidade pluviométrica (mm/h) 

e a altura de precipitação (mm), obtidos a partir da equação IDF - Brasília, para chuvas intensas 

com durações entre 5 e 120 minutos e períodos de retorno de 5, 10, 15, 25, 50 e 100 anos 

(Pfafstetter, 1982). 

Tabela 13: Intensidade Pluviométrica – I (mm/h) e Altura de Precipitação – P (mm). 

 

Os resultados anteriormente obtidos podem ser representados graficamente pelas 

seguintes famílias de curvas. 



 
 

  SHIS CL QI 09 Bloco D Lojas 203 a 206 | Lago Sul | CEP 71.625-045| Brasília-DF | 061 3045 4749 | www.aria.eng.br 
15 

 
Gráfico 1: Curvas de Intensidade-Duração-Frequência – Brasília/DF. 

 
Gráfico 2: Precipitação-Duração-Frequência – Brasília/DF.  

 

4.2.1.3 Tempo De Retorno 

 

O tempo de retorno (TR) é definido como o tempo médio no qual um determinado 

evento é igualado ou superado, em uma série muito longa de observações. Os tempos de 

retorno utilizado no dimensionamento são apresentados a seguir: 

• 10 anos para as redes e dispositivos de drenagem superficiais; 

• 10 anos para os reservatórios de detenção (verificação dos aspectos de qualidade e 

quantidade da ADASA); 
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• 15 anos (canal) / 25 anos (orifício) para análise das transposições de talvegues (bueiros 

tubulares); 

• 25 anos (canal) / 50 anos (orifício) para análise das transposições de talvegues (bueiros 

celulares). 

4.2.1.4 Tempo De Concentração 

O tempo de concentração (tc) é o tempo necessário para que o escoamento superficial 

da totalidade da área da bacia contribua para sua seção de saída. Equivale ao tempo de 

percurso da água, desde o ponto mais distante, até a seção da saída.  

Para o cálculo do tempo de concentração usou-se a seguinte fórmula: 

tc=te+tp 

Onde: 

tc = tempo de concentração em minuto; 

te = tempo de deslocamento superficial ou tempo de entrada em minuto;  

tp = tempo de percurso em minuto. 

De acordo com o Termo de Referência e Especificações para Elaboração de Projetos 

de Sistema de Drenagem Pluvial no Distrito Federal (NOVACAP, 2019), te deve ser definido 

entre 10 e 15 minutos com a fiscalização da NOVACAP, em função das características da área 

de projeto. 

O tempo de percurso (tp) é o tempo de escoamento das águas no interior das redes, 

desde o início até a seção considerada. Este tempo é determinado no desenvolvimento da 

planilha de cálculo com base no método cinemático: 

tp=L/V 

Onde: 

tp = tempo de percurso em segundo; 

L  = comprimento do trecho de rede em metros; 

V = velocidade das águas no interior da rede em m/s. 

4.2.1.5 Outros Parâmetros 

• Declividades: 

Mínima: declividade mínima de 0,5%. 

Máxima: declividade tal que assegure uma velocidade não superior a Vmáx. 
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• Velocidades limites de escoamento na rede: 

Mínima: 1,00 m/s; 

Máxima: 6,00 m/s. 

• Diâmetro mínimo das redes projetadas: 

Mínimo: 600 mm. 

2.2.2 Dimensionamento Hidráulico Das Redes De Drenagem 

O dimensionamento é efetuado utilizando a fórmula de Manning que retrata as 

condições de operação do conduto em regime permanente uniforme e que é dada pela 

expressão: 

  Onde: 

Q = Vazão na Seção (m3/s); 

A = Área Molhada (m2); 

R = Raio Hidráulico (m); 

I = Declividade do Coletor (m/m); 

n = Coeficiente de rugosidade de Manning, sendo adotado para os tubos de concreto 

0,015. 

Os elementos geométricos característicos da seção circular necessários aos cálculos a 

serem efetuados estão indicados na Tabela 10. 

 

Tabela 14: Elementos Geométricos da Seção Circular. 

 

 

Fonte: DAEE/CETESB, 1980. 

 

Para o cálculo da velocidade em tubos:  
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Onde: 

V = Velocidade d’água na Seção (m/s); 

R = Raio Hidráulico (m); 

I = Declividade do Coletor (m/m); 

n = Coeficiente de Rugosidade de Manning. 

O nível de água máximo adotado foi de 82% do diâmetro (x máximo = 0,82) nas 

condições de escoamento livre, sob pressão atmosférica para as redes tubulares. Nas galerias, 

adotou-se 90% da seção (x máximo = 0,90). 

 

2.2.3 Órgãos Acessórios 

4.2.3.1 Bocas de Lobo 
 As bocas de lobo utilizadas serão as do tipo qualidade/quantidade modelo esse 

desenvolvido pela empresa Topocart, quando da elaboração do projeto do Setor Habitacional 

Vicente Pires. 

 
Figura 3: DETALHES EM PLANTA DA BOCA DE LOBO COM RESERVATÓRIOS DE QUALIDADE/QUANTIDADE. 
Fonte: TOPOCART, 2017. 
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Figura 4: DETALHES EM CORTE DA BOCA DE LOBO COM RESERVATÓRIOS DE QUALIDADE/QUANTIDADE. 

Fonte: TOPOCART, 2017. 

 Tais bocas de lobo tem como função a retenção de partículas sólidas carreadas pelo 

escoamento superficial e o amortecimento de vazão de pico no escoamento superficial de 

drenagem pluvial, com o objetivo de atender o disposto na Resolução nº 09 da ADASA. 

As bocas de lobo são estruturas hidráulicas que necessitam de manutenção adequada, 

que envolvem a retirada de obstruções. Essas obstruções têm por origem, sobretudo, resíduos 

sólidos transportados pelo escoamento e acumulados. Os trabalhos de vistoria e eventual 
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desobstrução devem ser realizados com elevada frequência. Recomenda- se enfaticamente, 

a vistoria das estruturas após cada episódio pluvial que tenha gerado grande escoamento. 

Como principais vantagens do sistema, temos a redução dos resíduos gerados pela 

população sobre os corpos hídricos, e a utilização de pequenas áreas para atendimento dos 

critérios de qualidade distribuídos ao longo da sub-bacia de drenagem. Quanto à 

desvantagem, temos que o volume quantitativo é mínimo comparado ao reservatório de 

detenção que dispõe de grandes volumes. No entanto, a eficiência qualitativa das bocas de 

lobo promove um ganho significativo frente a poluição difusa. 

No período chuvoso, é necessário manter uma equipe permanentemente mobilizada 

para essas ações. A negligência nesse tipo de intervenção pode reduzir a capacidade de 

controle de qualidade. 

 Tais bocas de lobo tem como função a retenção de partículas sólidas carreadas pelo 

escoamento superficial e o amortecimento de vazão de pico no escoamento superficial de 

drenagem pluvial, com o objetivo de atender o disposto na Resolução nº 09 da ADASA. 

A captação dos deflúvios será realizada junto ao meio fio, através de boca de lobo em 

meio fio vazado. Para a definição da sua localização foi considerado caimento unilateral das 

vias. 

Para o dimensionamento das bocas de lobos, adotou-se a capacidade máxima destes 

dispositivos como sendo 70 l/s. Para determinar o número de bocas de lobo, efetuou-se o 

cálculo da vazão de entrada em cada PV a partir do emprego da seguinte expressão baseada 

no Método Racional: 𝑄𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝐶 × 𝑖 × 𝐴360  

 

Onde: 

QEntrada – Vazão de entrada num dado PV, em m³/s; 

C – Coeficiente de Escoamento do PV; 

i – intensidade de precipitação, em mm/h, calculado a partir da equação de chuva de Brasília 

e tendo como parâmetros um tempo de recorrência de 10 anos e um tempo de concentração 

de 15 min; 

A – Área de contribuição do PV. 
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360 – Fator de conversão tendo em vista a utilização da intensidade na unidade de mm/h e a 

área em ha. 

Uma vez determinada a vazão de captação em cada PV, pode-se definir o número 

mínimo de bocas de lobo associado a cada PV dividindo-se a vazão de entrada pela capacidade 

de engolimento da boca de lobo (adotada em 70 l/s). 

 

4.2.3.2 Meio Fio 

O detalhe dos meios-fios simples deverá seguir os padrões NOVACAP. 

4.2.3.3 Poços de Visita 

São caixas subterrâneas, visitáveis, de concreto ou alvenaria, que interligam dois ou 

mais trechos de rede e condutos de ligação. São dotados de um fuste com o topo no nível da 

superfície que é fechado com um tampão metálico, ou de concreto, removível. 

Os poços de visita (PVs) têm também a função de possibilitar o acesso de 

equipamentos para limpeza e manutenção da rede. O espaçamento máximo entre PVs é 

limitado pelo alcance desses equipamentos e não deverá exceder 60 m em áreas urbanizadas 

e 100m em áreas não urbanizadas, conforme recomenda o termo de referência da NOVACAP. 

Os detalhes dos poços de visita devem seguir os padrões NOVACAP conforme 

desenhos: 

▪ PV 400 a 600 – DES-150/018.1; 

▪ PV 800 – DES-150/397; 

▪ PV 1000 – DES-150/04; 

▪ PV 1200 – DES-150/05; 

▪ PV 1500 – DES-150/06; 

4.2.3.4 Condutos de Ligação 

São as tubulações que interligam as captações (BLs) aos poços de visita. Como via de 

regra adotou-se o diâmetro de 400 mm para bocas de lobo simples e 600 mm para bocas de 

lobo duplas ou triplas, sendo que, em todos os casos foram verificadas considerando a vazão 

de entrada nas BLs. 
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4.2.3.5 Sistema de qualidade/quantidade 

 A resolução da ADASA, nº 09 de 08 de abril de 2011, tem por objetivo estabelecer as 

diretrizes e critérios gerais para requerimento e obtenção de outorga de lançamento de águas 

pluviais em corpos hídricos superficiais do Distrito Federal. 

  Para atender tal resolução, serão utilizadas bocas de lobo de retenção ao longo de toda 

rede e a jusante caixas de detenção. 

 Foi realizado um cálculo para cada rede baseado no volume de amortecimento de cada 

boca de bolo (aproximadamente 3,5m³) somada as caixas de detenção em comparação com 

o volume de amortecimento que preconiza a resolução da ADASA. 

Tabela 15: Tabela amortecimento - Rede 1 

 153%

Bocas de lobo de detenção

Quantidade 

26

Volume de armazenamento

3,5

Volume Armazenado (m³)

91

TOTAL (m³)

TOTAL (m³) 766,00

Bacia de Detenção

Área de Contribuição Total (Ha)
Coeficiente de 

Defluvio 

Volume Armazenado na Bacia de 

Detenção (470.5*AI*AC = Vm³)

91,00

Detenção

Área da base

150

150

150

1,5

1,5

Volume Armazenado (m³)Profundidade

2251,5

225

225

1,471560356 0,724700245 501,760

Total Amortecido (%)

REDE 01



 
 

  SHIS CL QI 09 Bloco D Lojas 203 a 206 | Lago Sul | CEP 71.625-045| Brasília-DF | 061 3045 4749 | www.aria.eng.br 
23 

Tabela 16: Tabela amortecimento - Rede 1_A 

 

Tabela 17: Tabela amortecimento - Rede 2 

 

Tabela 18: Tabela amortecimento - Rede 3 

 

162%

114

73 1 73

100 1,5 150

Área da base Profundidade Volume Armazenado (m³)

REDE 01_A

Bocas de lobo de detenção

Quantidade Volume de armazenamento Volume Armazenado (m³)

8 3,5 28

TOTAL (m³) 28,00

Detenção

TOTAL (m³) 365,00

Bacia de Detenção

Área de Contribuição Total (Ha) Coeficiente de Volume Armazenado na Bacia de 

76 1,5

0,72780521 0,658009842 225,324

Total Amortecido (%)

101%

Volume de armazenamentoQuantidade Volume Armazenado (m³)

44 3,5 154

REDE 02

Bocas de lobo de detenção

900 1,5 1350

TOTAL (m³) 154,00

Detenção

Área da base Profundidade Volume Armazenado (m³)

Bacia de Detenção

Área de Contribuição Total (Ha) Coeficiente de Volume Armazenado na Bacia de 

4,98948297 0,634240936 1488,913

TOTAL (m³) 1504,00

Total Amortecido (%)

106%

18 3,5 63

TOTAL (m³) 63,00

REDE 03

Bocas de lobo de detenção

Quantidade Volume de armazenamento Volume Armazenado (m³)

TOTAL (m³) 924,00

Bacia de Detenção

Área de Contribuição Total (Ha) Coeficiente de Volume Armazenado na Bacia de 

Detenção

Área da base Profundidade Volume Armazenado (m³)

124 1,5 186

2,983574 0,622190774 873,414

Total Amortecido (%)

219 1,5 328,5

231 1,5 346,5
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Tabela 19: Tabela amortecimento - Rede 4 

 

Tabela 20: Tabela amortecimento - Rede 5 

 

Tabela 21: Tabela amortecimento - Rede 6 

 

103%

Bocas de lobo de detenção

Quantidade Volume de armazenamento Volume Armazenado (m³)

8 3,5 28

REDE 04

279 1,5 418,5

8 446,50

TOTAL (m³) 28,00

Detenção

Área da base Profundidade Volume Armazenado (m³)

Total Amortecido (%)

Bacia de Detenção

Área de Contribuição Total (Ha) Coeficiente de Volume Armazenado na Bacia de 

1,48221471 0,621498667 433,422

116%

REDE 05

Bocas de lobo de detenção

Quantidade Volume de armazenamento Volume Armazenado (m³)

Detenção

Área da base Profundidade Volume Armazenado (m³)

279 1,5 418,5

8 3,5 28

TOTAL (m³) 28,00

1,30863553 0,623349904 383,805

Total Amortecido (%)

TOTAL (m³) 446,50

Bacia de Detenção

Área de Contribuição Total (Ha) Coeficiente de Volume Armazenado na Bacia de 

110%

75 1,5 112,5

75

75

75

1,5

1,5

1,5

112,5

112,5

112,5

REDE 06

TOTAL (m³) 119,00

Detenção

Área da base Profundidade Volume Armazenado (m³)

Bocas de lobo de detenção

Quantidade Volume de armazenamento Volume Armazenado (m³)

34 3,5 119

Bacia de Detenção

Área de Contribuição Total (Ha) Coeficiente de Volume Armazenado na Bacia de 

2,17965471 0,603916872 619,333

75 1,5 112,5

TOTAL (m³) 681,50

Total Amortecido (%)
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Tabela 22: Tabela amortecimento - Rede 7 

 

Tabela 23: Tabela amortecimento - Rede 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121%

10 3,5 35

TOTAL (m³) 35,00

REDE 07

Bocas de lobo de detenção

Quantidade Volume de armazenamento Volume Armazenado (m³)

TOTAL (m³) 525,50

Bacia de Detenção

Área de Contribuição Total (Ha) Coeficiente de Volume Armazenado na Bacia de 

Detenção

Área da base Profundidade Volume Armazenado (m³)

70 1,5 105

70

70

1,5

1,5

105

105

117 1,5 175,5

1,44776485 0,637513989 434,258

Total Amortecido (%)

165%

Volume Armazenado (m³)

Bocas de lobo de detenção

Quantidade Volume de armazenamento Volume Armazenado (m³)

2 3,5 7

REDE 08

Total Amortecido (%)

Bacia de Detenção

Área de Contribuição Total (Ha) Coeficiente de Volume Armazenado na Bacia de 

0,37747757 0,628319715 111,592

118 1,5 177

TOTAL (m³) 184,00

TOTAL (m³) 7,00

Detenção

Área da base Profundidade
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4 ANEXO II – PLANTA GERAL DRENAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0.06952 ha

Região Administrativa do Jardim Botânico - RA XXVII

ESTÂNCIA SANTA PAULA
MACROZONA URBANA – ZUUCII-12

RT: NADIEGE KICZEL REGINATTO

CREA: 25809/D-DF

LEGENDAS
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5 ANEXO III – PLANTA GERAL – ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO 

 

 



0.06952 ha

Região Administrativa do Jardim Botânico - RA XXVII

ESTÂNCIA SANTA PAULA
MACROZONA URBANA – ZUUCII-12

RT: NADIEGE KICZEL REGINATTO

CREA: 25809/D-DF

LEGENDAS


