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APRESENTAÇÃO 

 
Esse Estudo de Concepção tem a finalidade de apresentar as alternativas para o Sistema de 
Abastecimento de Água para o Parcelamento de Solo do Residencial Hibisco – Condomínios 
1, 2 e 3, que ocupa uma gleba com área de 238,27 ha, na Região Administrativa VII – 
Paranoá. 
 
O presente estudo foi elaborado para atender a solicitação da CAESB, que recomendou a 
realização do Estudo de "Concepção de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário" 
os quais deverão ser aprovados pela mesma. 
 
O presente documento é baseado na Planta geral do parcelamento escala 1:4.000 e nos 
seguintes: 
 
       - Plano Diretor de Água e Esgotos do Distrito Federal PLD 2000, contratado pela 
CAESB; 
       - Complementação e Adequação do PLD 2000, Estudos de Viabilidade e Projeto Básico 
dos Sistemas de Abastecimento do Distrito Federal e Entorno. 
       - Plano Diretor de Saneamento Básico – PDSB. 
       - Dados fornecidos pela Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente – DE, da CAESB, 
através do Termo de Viabilidade e Atendimento EPR – 15/004 
 
Este trabalho integra o processo de doação nº xxxxxxxxxxxx, no qual o empreendedor 
assume o compromisso de doar a CAESB os Estudos de Concepção, Projetos Básicos e 
Executivos dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário do 
empreendimento denominado Parcelamento de Solo Condomínio Residencial Hibisco, 
quando concluídos, bem como as obras executadas com base nos referidos projetos. Essa 
doação irá ocorrer no momento do início de operação, pela CAESB, das unidades 
implantadas. 
 
Este documento é constituído por um único Volume, denominado de Volume 1 e composto 
por 1 Tomo, conforme consta a discriminação abaixo. 

 
VOLUME TOMO CONTEÚDO 

01 01/01 
Estudo de Concepção do Sistema de Abastecimento de Água do 
Parcelamento de Solo Condomínio Residencial Hibisco – Paranoá/DF – 
Descritivo Técnico e Desenhos 
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1 Introdução 
 

O presente relatório tem por finalidade apresentar o Estudo de Concepção para a 

implantação plena do Sistema de Abastecimento de Água do Parcelamento do Solo do 

Residencial Hibisco, Condomínios 1, 2 e 3, que se insere na Região Administrativa do 

Paranoá/DF. 

 

O estudo objetivou avaliar os condicionantes e grandezas de relevância para definição das 

soluções de engenharia visando a implantação do sistema, desenvolvendo as alternativas 

técnicas mais viáveis e adequadas, cotejando-as segundo parâmetros técnico-econômicos e 

definindo pela mais adequada, e por fim, caracterizando a Concepção Básica indicada. 

 

Os estudos populacionais consideram fundamentalmente os usos ocupacionais previstos no 

projeto urbanístico aprovado e a densidade definida pela CAESB. 

 

A partir de parâmetros e critérios de projeto estabelecidos para o sistema de abastecimento 

de água do empreendimento foram determinadas as grandezas principais para o 

dimensionamento do sistema, suficientes para garantir o atendimento às projeções de 

saturação consideradas. A densidade habitacional adotada para o local corresponde à 

capacidade do empreendimento, o que dispensa a projeção populacional para o 

dimensionamento dos sistemas e considera um índice de atendimento de 100% da 

população. 

 

O sistema de distribuição proposto prevê redes de distribuição principais e secundárias para 

todos os lotes, com diâmetro externo mínimo de 63 mm, seguindo o padrão CAESB. 

 

Onde cabíveis, foram caracterizadas as alternativas concorrentes e realizadas comparações 

técnico-econômicas que definiram a escolha da solução mais adequada ao caso. 

Finalmente, foram determinadas as características e dimensões básicas de todas as 

unidades necessárias para a implantação plena do Sistema de Abastecimento de Água. 
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2 Estudo Urbanístico 
 

O projeto de urbanismo em questão foi elaborado pelo escritório Marcelo Bartolo, contratada 

pela Construção e Incorporação Ipê. A Concepção do Sistema foi baseada nesse projeto 

para os condomínios 1, 2 e 3. 

 

O projeto de parcelamento da Gleba denominada Residencial Hibisco, aqui em estudo, 

envolve três poligonais, visto que o parcelamento será implantado em três etapas. A 

poligonal da primeira etapa de implantação (Condomínio 1) apresenta área de, 

aproximadamente 15 hectares e contem 267 UH. A poligonal da segunda etapa de 

implantação (Condomínio 2) apresenta área de aproximadamente 15,88 hectares e contem 

203 UH e o Condomínio 3 tem 8 hectares com 234 UH. Assim, o parcelamento em questão 

envolve, no total, uma área de, aproximadamente, 38,88 hectares e contem, ao todo, 704 

unidades habitacionais. 

A Gleba está localizada na Região Administrativa do Paranoá – VII e faz parte de um dos 

principais vetores de desenvolvimento urbanístico do Distrito Federal. 

O memorial descritivo (MDE) do projeto urbanístico mostra com detalhes como será a 

ocupação das glebas. 

Conforme detalhado no projeto urbanístico a concepção do parcelamento tem o seu Uso e 

Ocupação do Solo apresentado na figura a seguir. 

 

 

 

 

 

 



Construção e Incorporação IPÊ                                             

________________________________________________________________________________ 

P.ECA.PAR-D001.V01.T01           3 

 

FIGURA 1 - PLANO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. IMAGEM SEM ESCALA. 
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3 Estudo de Concepção 
 
O presente tópico apresenta o estudo de concepção para a implantação do Sistema de 

Abastecimento de Água para o empreendimento denominado Residencial Hibisco. 

 

Foram utilizadas como diretrizes para elaboração deste estudo, quando pertinentes, as 

seguintes normas da ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas: 

 
 
ABNT NBR 12211:1992  

Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água – Procedimento 

 

ABNT NBR 12212:2006  

Poço tubular - Projeto de poço tubular para captação de água subterrânea 

 

ABNT NBR 12214:1992  

Projeto de sistema de bombeamento de água para abastecimento público – Procedimento 

 

ABNT NBR 12215:1991  

Projeto de adutora de água para abastecimento público – Procedimento 

 

ABNT NBR 12218:1994 

Projeto de Rede de Distribuição de Água para Abastecimento Público 

 

Além dessas normas foram seguidas as recomendações da  CAESB, constantes do Termo 

de Viabilidade de Atendimento EPR – 15/004 
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3.1 População e Vazões 

Com o objetivo de se efetuar o dimensionamento dos sistemas, será considerado índice de 
atendimento de 100% da população. 

A seguir apresentam-se alguns parâmetros técnicos para definição da população a ser 
atendida: 

Per capita de consumo de água (q).....................................................................200 L/hab.dia 

Per capita de produção diária de água ................................................................260 L/hab.dia 

Consumo de água para áreas institucionais (área dos lotes)..............................0,30 L/s.ha 

Conforme o demonstrativo a seguir, pode-se saber a quantidade de população prevista para 
final de plano do empreendimento. 

Casas isoladas      = 400 

Casas geminadas = 304 

                                 704 UH     

Lotes Institucionais = 3 und. (5.800 m²)  

Nº de habitantes por unidade habitacional = 3,5 

Total de habitantes para as unidades habitacionais 704 x 3,5 = 2464 hab. 

População equivalente para os lotes insitucionais 5800 m² = 0,58 ha 

Vazão = 0,58 x 0,30 = 0,174 L/s 

 Q = 
𝑃 𝑥 26086400 ∴ 0,174 =  𝑃 𝑥 26086400 = 58 𝐻𝑎𝑏.           

 

População total = 2464 + 58 = 2522 hab. 

 

Com base nas unidades multifamiliares e área total de ocupação não residencial foi possível 

estabelecer as vazões de abastecimento necessária para o empreendimento, assim como a 

contribuição de esgotos. 

População _____________ 2522 hab. 

Produção média necessária_____ 
2522ℎ𝑎𝑏 𝑥 260𝐿/ℎ𝑎𝑏.𝑑𝑖𝑎86400 = 7,59 𝐿/𝑠 

Vazão máxima diária = 
1,2 𝑥 2522 𝑥26086400 = 9,11 𝐿/𝑠 
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Vazão máxima horária = 
1,2 𝑥 1,5 𝑥 2522 𝑥26086400 = 13,66 𝐿/𝑠 

 

3.2 Sistemas de Abastecimento de Água Existentes e Previstos no Distrito Federal 

3.2.1 Sistema Existente 

 

O Sistema Produtor de Água para Atendimento Urbano (SPA) compreende captações, 

elevatórias, tratamento e reservação. O SPA está dividido em 05 grandes sistemas 

produtores, no Distrito Federal: Torto/Santa Maria, Descoberto, Brazlândia, Sobradinho/ 

Planaltina e São Sebastião. O Sistema é composto por um total de 468 unidades 

operacionais, sendo que 389 encontravam em operação em dezembro de 2013 (SiAgua, 

2014).  

As atividades de Produção de Água compreendem, além da operação de todo o sistema 

para atendimento urbano, os serviços de calibração e manutenção de 373 válvulas auto 

operadas, 248 medidores de nível e de 206 medidores de vazão, em operação em 

dezembro de 2013 (SiAgua, 2014). 

Os principais processos gerenciados em cada um dos sistemas produtores compreendem as 

etapas de: captação, bombeamento, adução, tratamento da água de forma a atender os 

parâmetros de potabilidade conforme Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde e, por 

fim, a etapa de reservação da água tratada para posterior distribuição à população. Esse 

conjunto de sistemas produziu, no ano de 2013, um volume de 245.166.512 m3 (SiAgua, 

2014). 

Nos últimos anos, a Caesb vem assumindo o fornecimento de água de vários condomínios, 

os quais possuem sistemas próprios de abastecimento, constituídos de poços tubulares 

profundos e reservatórios. Estes sistemas individualizados de abastecimento passaram a ser 

operados pela Companhia e, sempre que possível, são interligados aos sistemas principais 

da CAESB. Em decorrência disso, algumas unidades operacionais são desativadas ou são 

retiradas de operação temporariamente, servindo como reserva de produção (SiAgua, 2014). 
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3.2.2 Alternativas para Abastecimento de Água 

Para o empreendimento em epígrafe, foram estudadas as seguintes alternativas de 

abastecimento de água potável, sendo: Alternativa 1 - interligação ao sistema da CAESB; 

Alternativa 2 - alimentação do sistema de abastecimento por manancial subterrâneo; 

Alternativa 3 - abastecimento por manancial subterrâneo (poços tubulares profundos) e 

complementação com o sistema da CAESB (Sistema Torto/Santa Maria, com a entrada do 

Sistema Paranoá). 

O estudo de concepção aqui elaborado contempla as seguintes previsões nas distintas 

alternativas para o abastecimento de água do empreendimento, a saber: 

 Alternativa 01: 

• Enviar Carta Consulta à CAESB, indagando a possibilidade do atendimento do 

empreendimento com a disponibilidade do sistema atual e/ou com reforço futuro do 

sistema Torto/Santa Maria; 

• A demanda hídrica (máxima diária) necessária para abastecimento da primeira fase 

do empreendimento (2021 -2022) será de 1,48 L/s, quando possivelmente o sistema 

Paranoá já estará em carga. 

Alternativa 02: 

• Captação: o empreendimento será totalmente suprido por águas subterrâneas, por 

meio da perfuração de poços tubulares (2021 – 2026); 

• Adução de água bruta: adutoras curtas (até 200 m de extensão), levando água dos 

poços aos centros de tratamento (CR); 

• Tratamento: Cloração, fluoretação e correção de pH; 

• Reservação: reservatório central com capacidade para 300 m³ (2 câmaras de 150 m³ 

cada). 

Alternativa 03: 

• Captação: o empreendimento será parcialmente atendido por águas subterrâneas, 

por meio da perfuração de poços tubulares profundos para atendimento das primeiras 

fases do projeto, as quais serão definidas, a seguir; 
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• Adução de água bruta: adutoras curtas (até 200 m de extensão), levando água dos 

poços aos Centros de tratamento (CRs); 

• Tratamento: cloração, fluoretação e correção de pH; 

• Após a conclusão das primeiras fases do projeto, as fases subsequentes serão 

abastecidas com a rede pública da CAESB (Sistema Santa Maria/Torto), com a 

previsão de interligação após a conclusão das obras de captação no novo manancial 

do Lago Paranoá; 

3.2.3 Descrição da Alternativa 1 - Interligação ao Sistema CAESB 

Consiste na implementação, já na primeira etapa, do fornecimento de água tratada pela 

CAESB. Tal fato justifica-se devido o sistema possuir, atualmente, folga razoável, segundo 

dados oficiais dessa concessionária, com capacidade máxima de 2.511 L/s e vazão 

efetivamente captada próxima de 2.093 L/s, representando 83,35% da plenitude do sistema. 

O sistema de tratamento não seria problema, pois o sistema integrado Santa Maria/Torto, 

possui capacidade nominal de tratamento para 3.050 L/s e atualmente trata 2.146 L/s, o que 

representa 70,36% da capacidade das unidades de tratamento do sistema Torto/Santa Maria 

(SiÁgua, 2014). 

3.2.4 Descrição da Alternativa 2 - Manancial Subterrâneo 

Conforme os estudos hidrogeológicos, na área do empreendimento, ocorrem apenas dois 

tipos de aquíferos, um representado pelo domínio poroso e outro pelo domínio fraturado. Os 

referidos estudos desaconselham o uso do aquífero poroso para abastecimento urbano, pois 

apresentam perfil estreito, baixa vazão e são bastante susceptíveis a contaminação por 

agentes externos. 

Segundo os mesmos estudos hidrogeológicos, foi encontrado o subsistema F do sistema 

aquífero Canastra, e o subsistema R4 do sistema aquífero Paraná, esses sistemas 

encontram-se dentro da poligonal do empreendimento. 

O uso da água do aquífero do domínio fraturado está vinculado a reserva total explotável, 

caracterizada na Resolução ADASA nº 01 de fevereiro de 2011, e deve ser avaliada por 

estudo de disponibilidade hídrica dos aquíferos subterrâneos (Figura, a seguir). 
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FIGURA 2 - DOMÍNIO FRATURADO NO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL (ADAPTADO DE 
CAMPOS & FREITAS-SILVA 1998 E ADASA/PGIRH 2006) 

 

Foi feito um recorte apenas da área da bacia que engloba o empreendimento, objetivando 

qualificar a área de cada Subsistema Geológico, conforme Figura, a seguir. 

A ADASA traz nesta mesma resolução nº 1 de fevereiro de 2011, a disponibilidade hídrica 

dos sistemas fraturados para o Distrito Federal, conforme , a seguir. 
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FIGURA 3 - MAPA DOS DOMÍNIOS GEOLÓGICOS PRESENTE NA REGIÃO DE ESTUDO 
QUINHÃO 16. 

 

 QUADRO 1 - VAZÕES SUBTERRÂNEAS. 

 

 

Deve-se destacar o Decreto Distrital nº 22.358 de 31/09/2001, que dispõe sobre a outorga 

de direito de uso da água subterrânea no território do Distrito Federal. No artigo 11 desse 

Área Renováveis (m³/ano) Permanente (m³)
Reserva Permanente 

Disponível 

Reserva Total 

Disponível (m³)

Reserva Total 

Explotável 

(m³/ano)

Coeficiente

Área do 

Empreendimento 

(m²)

Total Explotável no 

empreendimento 

(m³/ano)

A RR RP %RPD RPD RTE A

S / A 50291500 7292268 90524700 10 9052470 16344738

A 525943200 38130882 210377280 8 16830182 54961064

R3/Q3 1391024700 242038298 5077240155 12 609268819 851307116

R4 957780800 111102573 862002720 10 8620272 197302845 0,21 720000 148320,00

PPC 445317400 45199716 1469547420 10 146954742 192154458

F 498772600 65161014 440398574 5 22019929 87180942 0,17 1320000 230724,07

F/Q/M 44943200 6516764 164042680 12 19685122 26201886

1142621200 132544059 1074063928 8 85925114 218469173

332482500 24104981 389004525 5 19450226 43555208

5789160000 672090554 9777201982 1015386876 1687477430 379044,07Total

Domínio Fraturado

Paranoá

Canastra

Bambuí

Araxá
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decreto, há proibição do uso da água subterrânea para consumo humano em locais onde 

houver rede pública de abastecimento. 

No levantamento realizado junto a ADASA, identificou-se a ocorrência de 26 (vinte e seis) 

poços tubulares cadastrados na área de interesse, conforme apresentado na Tabela, a 

seguir. Estes poços apresentaram vazão média aproximada de 9,20 m³/h, diâmetro de 6” e 

profundidade média de 98,15 m. 

 QUADRO 2 - POÇOS EXISTENTES PRÓXIMOS NA REGIÃO DO EMPREENDIMENTO. 

 

 

 

Prof. Vazão Nível Est. Nível Din.

(m) (m³/h) (m) (m)

1 Cond Rural Quintas Interlagos Estr. do Sol km 05  Faz. Taboquinha -15,8681 -47,7842 120 8 12 56

2 Sem informação -15,8667 -47,7864 114 7,3 6,8 39,4

3 Cond. Quintas do Sol km 2 Jardim Botanico S. Sebastiao -15,8653 -47,7892 80 2 6 68

4 Cond. Quintas do Sol km 3360  Jardim Botanico S. Sebastiao -15,8606 -47,7886 137 8 38 78

5 Alt. Plano Leste  - Forquilha Encravada  ch 31  Lago Sul -15,8572 -47,7944 100 0 0 0

6 Com. Mansoes California  III   Lago  Sul   ESAF -15,8611 -47,8022 0 10 0 0

7 DF 01 km 05 ESAF Bairro  Jardim  Botanico -15,8636 -47,8119 100 5 20 51

8 Cond. Mansoes California Rod. DF 01 km 05 S. Sebastiao  - Jardim Botan -15,8672 -47,8133 90 26,4 2 24

9 Cond. Mansoes California Rod. DF 01 km 05 S. Sebastiao  - Jardim Botan -15,8675 -47,8131 112 26,4 5 42

10 Cond. Rural Jardim Botanico V Rod.  DF 01 km 04  ESAF -15,87 -47,815 0 4 0 0

11 SHIS  QI 27 Condominio Ville de Montagne -15,8389 -47,8047 120 2,5 6 88

12 Cond. Ville  de  Montagne , QI 27 Lago  Sul -15,8392 -47,8025 11 10 0 0

13 SHIS  QI 27 Condominio Ville de  Montagne -15,8375 -47,8033 110 20 35 66

14 Cond. Quintas da Alvorada  Lago Sul -15,8503 -47,7942 98 2,5 0 0

15 Cond. Quintas da Alvorada  III Lago  Sul   339  QI  27 -15,8492 -47,7897 180 2 0 0

16 Faz. Taboquinha - Quinhoes  8 e l2    DF 01 km 24  Lago Sul -15,84 -47,7922 100 2,5 44 86

17 Faz. Taboquinha - Quinhoes  8 e l2    DF 01 km 24  Lago Sul -15,8406 -47,7936 100 15 10 54

18 Faz. Taboquinha - Quinhoes  8 e l2    DF 01 km 24  Lago Sul -15,8419 -47,7914 100 1,2 26 90

19 Faz. Taboquinha - Quinhoes  8 e l2    DF 01 km 24  Lago Sul -15,8422 -47,7917 150 3,7 55 120

20 Cond. Quintas da Alvorada  III Lago  Sul  QI  27 -15,8456 -47,7892 120 2 0 0

21 Cond. Quintas da Alvorada Gleba Q!I 27 Lago Sul   RA VII (Paranoa ) -15,845 -47,7906 120 3 32 53

22 Cond. Quintas da Alvorada  III Lago  Sul  QI  27  lt 323 -15,8436 -47,7864 225 1,5 0 0

23 EMBRAPA - Estr. Parque Contorno Taguatinga k  03 Faz. Sucupira -15,8422 -47,7778 0 5,2 24 28

24 SHIS  QI  27   Cond.  Mansoes  Itaipu   ch  11  e  12 -15,8417 -47,7781 150 10 19 0

25 Cond. Mansoes Itaipuy  lt 27   RA   VII -15,8439 -47,78 115 8 30 32

26 SHIS     QI  27  Cond Mansoes Itaipu     ch 49 Com  Rural -15,8431 -47,7783 0 54 28 33

9,238462

Nº Identificação Latitude Longitude

Média (m³/h)
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A área correspondente a cada sistema aproxima-se de 720.000 m² para o sistema R4 e 

1.320.000 m² para o sistema F. 

A soma das vazões totais explotáveis dos aquíferos do empreendimento (R4 e F), 

correspondem a 379.044,07 m3/ano ou 12,02 L/s. A vazão de produção média para 

abastecer o empreendimento é 9,11L/s. 

A capacidade explotável do sistema subterrâneo será de 20 horas diária de bombeamento, 

com 4 horas para “descanso” do poço e retorno ao nível estático, podendo ter até 75% de 

aproveitamento máximo.  

Considerando a vazão média do aquífero da região (9,20 m³/h), e a eficiência máxima de 

75%, obtém-se a vazão média aproximada de 1,90 L/s por poço. 

Dividindo-se a capacidade total do aquífero pela vazão média aproximada dos poços da 

região, tem-se a previsão de aproximadamente 5 poços tubulares profundos. 

O aquífero permite uma extração média de 12,02 L/s dentro da poligonal do 

empreendimento, o que é suficiente para atendimento para o empreendimento em final de 

plano. 

Os poços variam a vazão ao longo do ano, durante o ciclo hidrológico, onde o manancial 

subterrâneo funciona como um reservatório anual, logo, a comparação foi realizada com a 

vazão média anual. 

Esse estudo configura-se como uma primeira aproximação de aproveitamento de manancial 

subterrâneo, somente um estudo hidrogeológico específico poderá concluir melhor sobre a 

viabilidade dessa alternativa, bem como as vazões máximas explotáveis. 

Vale ressaltar que os valores de explotação, apresentados acima, são valores gerais de 

estimativas, fato que não dispensa um estudo, hidrogeológico para Vazões de Segurança, 

onde há o balanço hídrico entre a chuva que percola ao substrato fraturado, a reserva 

hídrica geológica (milhares de anos) e quanto se pode retirar por poços, sem prejudicar o 

equilíbrio desse sistema. 

Um estudo de tal referência deverá ser elaborado na poligonal do empreendimento, após a 
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perfuração de poços e, obviamente, testes de vazão. 

Nesse panorama, o manancial subterrâneo tem capacidade de abastecer 2700 hab o que é 

superior a população final de plano. 

3.2.5 Descrição da Alternativa 3 - Manancial Subterrâneo e Complementação com 

Sistema Paranoá 

A terceira alternativa consiste na explotação de água do manancial subterrâneo, para 

atendimento das primeiras fases do empreendimento, com posterior complementação para 

as demais fases do projeto com a futura interligação ao sistema Santa Maria/Torto, sistema 

esse, que receberá em futuro próximo, o manancial do Paranoá. 

O Sistema Paranoá terá capacidade para produzir até 2,1 m³/s de água tratada em 1ª etapa 

e 2,8 m³/s em 2ª etapa. O sistema será formado basicamente pelas seguintes unidades: 

• Captação de água bruta no Lago Paranoá, por um canal de tomada perpendicular à 

margem do lago (com três canais de gradeamento independentes e operando em 

paralelo, sendo um reserva), que aduzirá a água, por gravidade, para o poço de sucção 

da elevatória. Serão respeitados os níveis máximo e mínimo do lago situados nas cotas 

1.000,80 m e 999,50 m, respectivamente; 

• Estação Elevatória de Água Bruta EAB-05 para recalque de água bruta do lago até a 

ETA, pela adutora de água bruta AD-05. O poço foi dimensionando para evitar a 

formação de vórtice ou correntes indesejáveis às bombas nele instaladas. No poço de 

sucção foram previstas quatro bombas, sendo uma de reserva. As bombas serão 

verticais, do tipo afogadas e interligadas por eixos de prolongamento a motores 

instalados no piso operacional da elevatória. As bombas serão de velocidade variável 

com inversor de frequência, cada uma com vazão nominal de 933 L/s e altura 

manométrica de 120 m.c.a, com motor com potência de 2100 cv em tensão de 6.600V. 

Todas as tubulações após o recalque das bombas terão válvulas e acessórios classe 

PN-16; 

• Adutora de Água Bruta AD-05, dimensionada para veicular uma vazão de 2,8 m3/s no 

final do plano, terá extensão de 2466,82 m e será formada por tubos de aço soldados, 
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com diâmetro de 1.300 mm (52”); 

• Estação de Tratamento de Água (ETA) Paranoá, que será implantada em duas 

etapas. A 1ª etapa possui capacidade para tratar até 2,1 m3/s, com três módulos de 0,7 

m3/s em operação na fase líquida. A 2ª etapa possui capacidade para tratar até 2,8 

m3/s, com quatro módulos de 0,7 m3/s em operação. Na área da ETA estão previstas 

também duas Elevatórias de Água Tratada, as EATs AD-06 e AD-07 abrigadas numa 

mesma edificação e duas grandes subestações, sendo uma de 138 kV e outra da CEB. 

Para a fase líquida da ETA, haverá um processo de tratamento convencional, formado 

por coagulação, floculação, clarificação e filtração. Para clarificação é proposto o 

processo de flotação por ar dissolvido (devido a qualidade das águas com baixa 

turbidez e presença de algas). Foi adotada a associação dos dois processos de 

desinfecção: irradiação com ultravioleta, seguida de pequena cloração apenas para 

manter um residual de cloro no sistema de distribuição. De forma complementar, foi 

previsto sistema de adsorção com dosagem de carvão ativado em pó (CAP); e o 

sistema de préoxidação com dosagem de permanganato de potássio (evitar o 

surgimento de gosto e odor na água tratada e de cianotoxinas). Cada flotador contará 

com um removedor mecânico de lodo, que arrastará o lodo com uma concentração de 

sólidos da ordem de 3% para uma canaleta de coleta de lodo situada na saída do 

flotador. O lodo será recalcado para a desidratação mecânica do tratamento da fase 

sólida; 

• Reservatório Pulmão localizado na área da ETA, tendo como função compatibilizar as 

vazões mais fixas de produção com as de as vazões mais variáveis de adução de água 

tratada, bem como permitir pequenas paralisações na ETA, para manutenções, sem 

afetar a adução de água tratada. Para esse objetivo foi considerado razoável um tempo 

de detenção da ordem de 1h; 

• Duas estações Elevatórias de Água Tratada EATs AD-06 e AD-07, abrigadas numa 

mesma edificação localizada na área da ETA, que recalcarão água tratada do 

reservatório “pulmão”, respectivamente, para o novo Centro de Reservação RAP-LS3 

pela adutora AD-06, e para o Centro de Reservação RAP-PR2, existente a ser 

ampliado, pela adutora AD-07.  Para a demanda adotada para fim de plano, cerca de 
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1.050 L/s serão enviados para a região Sul pela EAT AD-06 e cerca de 1.740 L/s para 

a região Norte pela EAT AD-07. Junto ao reservatório “pulmão” da ETA foi previsto um 

poço de tomada do qual sairão as duas tubulações, uma destinada à EAT-06, com 

diâmetro de 1.200 mm, e outra com diâmetro de 1.800 mm que atenderá à EAT-07. 

Foram previstos na EAT AD-06 três conjuntos motor bomba de velocidade variável com 

inversor de frequência, sendo um reserva, do tipo de eixo horizontal e bipartidas, cada 

uma com vazão nominal de 525,0 L/s (1890 m³/h) e altura manométrica de 105,0 mca, 

acionada por motor elétrico de 6 pólos com potência nominal de 1250 cv e tensão de 

6.600 V. Foram previstos na EAT AD-07 três conjuntos motor bomba de velocidade 

variável com inversor de frequência, sendo um reserva, do tipo eixo horizontal e bi-

partidas, cada uma com vazão nominal de 870 L/s (3132 m³/h) e altura manométrica de 

114 mca, acionada por motor elétrico de 6 pólos com potência nominal de 1.800 cv e 

tensão de 6.600 V; 

• Estação Elevatória EAT AD-09 estará localizada junto às duas unidades de 

reservação a serem implantadas no Centro de Reservação RAP-PR2 e recalcará água 

até o Centro de Reservação RAP TQ2. Essa elevatória terá três conjuntos motor 

bomba de velocidade variável, com inversor de frequência, sendo um reserva, do tipo 

de eixo horizontal e bipartidas, cada uma com vazão nominal de 525 L/s e altura 

manométrica de 96 mca, acionada por motor elétrico de 4 pólos com potência estimada 

de 800 cv e tensão de 6.600 V; 

• Estação Elevatória EAT AD-13 que será implantada na área do futuro Centro de 

Reservação RAPLS3 e recalcará água para os Centros de Reservação do Mangueiral, 

Papuda e RAP-TR1, pela adutora AD-13, em ferro fundido, com diâmetros de 500 e 

400 mm. Essa elevatória terá três conjuntos motor bomba, sendo um reserva, com 

motor de velocidade variável, com inversor de frequência, e bombas de eixo horizontal, 

cada uma com vazão nominal de 162 l/s e altura manométrica de 57 mca. As bombas 

serão acionadas por motor elétrico de 4 pólos com potência nominal de 200 cv e 

tensão de 380 V; 

• Estação Elevatória EAT-NC1 que deverá ser implantada na área do Centro de 

Reservação RAP-SO5 e recalcará água para o Reservatório RAP-NC1, denominado 
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Nova Colina, pela adutora ADT-NC1. Essa elevatória terá dois conjuntos motor bomba 

de velocidade variável, com inversor de frequência, sendo um reserva, com bombas de 

eixo horizontal, cada uma com vazão nominal de 39,0 l/s, altura manométrica de 47,75 

mca, rendimento mínimo de 82% e potência de 30 cv; 

• Adutora de Água Tratada AD-06 para futuro Centro de Reservação, denominado 

RAP-LS3, por meio de uma derivação, essa adutora abastecerá também o reservatório 

existente RAP-LS2 (Lago Sul), a partir do qual será feita a adução, por gravidade, 

através da adutora existente AD-12 até o RAPLS1 (Lago Sul), existente a ser ampliado. 

Do RAP-LS3 partirá também uma adutora de gravidade, a AD-14, que irá alimentar o 

Centro de Reservação RAP-SS1 (São Sebastião), existente a ser ampliado; 

• Adutora de Água Tratada AD-13, que terá início na Estação Elevatória EAT AD-13, a 

ser implantada junto ao RAP-LS3, que irá alimentar os futuros Centros de Reservação 

Mangueiral e RAP-TR1 (Tororó), bem como o reservatório existente na papuda; 

• Adutora de Água Tratada AD-07 que aduzirá água para o Centro de Reservação 

RAP-PR2 (Paranoá), existente a ser ampliado; 

• Adutora AD-09 que terá início na Estação Elevatória EAT AD-09 a ser implantada no 

Centro de Reservação RAP-PR2 e aduzirá água até o Centro de Reservação RAP-TQ2 

(Taquari); 

• Adutora de Água Tratada AD-10, por gravidade, que partindo do RAP-TQ2 alimentará 

em sua extremidade final, o reservatório existente RAP-SO5 (Sobradinho I); 

• Adutora de Água Tratada AD-NC-1, que terá início na Estação Elevatória EAT NC-1, a 

ser implantada junto ao RAP-SO5, que irá alimentar o futuro Centro de Reservação 

RAP-NC1. 

Está previsto o começo da operação do Sistema Paranoá em futuro próximo, ou seja, 

quando estará na metade da execução da primeira fase deste Empreendimento. A Figura, a 

seguir, apresenta o local da ETA do sistema Paranoá. 
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FIGURA 4 - PRINCIPAIS UNIDADES DO SISTEMA PARANOÁ. 

 

A Figura 5 e Figura 6 mostram os sistemas de fornecimento de água em operação no 

Distrito Federal, observando que o empreendimento Residencial Hibisco está dentro da área 

do Sistema Torto/Santa Maria (cor marrom claro), na bacia do rio São Bartolomeu. 
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FIGURA 5 - SISTEMAS PRODUTORES DE ÁGUA NO DF (SIÁGUA,2014). 

 

FIGURA 6 - SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SIÁGUA,2014). 
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3.3 Análises e Discussões das Alternativas Propostas 

Em resposta fornecida pela Caesb através do Processo SEI – GDF nº 00390-

0000.3483/2018-77, a concessionária afirma que será viável atender o empreendimento 

somente após a implantação do sistema produtor de água do Lago Paranoá, fato que ainda 

não possui data para ocorrer.  

Portanto, é sugerido pela própria Caesb que o empreendimento Residencial Hibisco, opte 

por solução sistema independente, como poços tubulares profundos, até a implantação do 

sistema produtor do Lago Paranoá. 

Nota-se que a resposta da Caesb foi crucial para a tomada de decisão, a fim de eleger a 

melhor alternativa que melhor se adeque ao sistema de abastecimento de água do 

empreendimento.  

Contudo, a Caesb elenca várias situações que o empreendedor deverá tomar ciência antes 

da implantação do sistema independente, são eles:  

• O sistema a ser implantado deverá prever a interligação ao futuro sistema do Lago 

Paranoá, após este ser implantado; 

• O empreendimento deverá contemplar em seu projeto executivo a implementação de 

centros de reservação; 

• Atender a portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde; 

• Emissão de outorga para explotação de aquíferos. 

Assim, conclui-se que a Caesb não terá condições de atender o empreendimento de forma 

imediata, descartando a Alternativa 1 do presente estudo. Porém, afirma que terá 

capacidade de fornecer água ao empreendimento, após a construção do Sistema Produtor 

Paranoá, fato que resulta na escolha da alternativa 3, apresentada anteriormente.  

Uma vez que a Adasa poderá outorgar uma vazão de 1.038.528 L/dia a ser explotada por 

meio de 5 poços tubulares profundos, conclui-se que é possível o atendimento global 

empreendimento (dependendo da ordem de implantação dos condomínios) o que resultará 

em 4 a 8 anos de operação com sistema próprio, até a interligação com o sistema da Caesb. 
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Nota-se que a Caesb não estabeleceu prazo para início da operação do Sistema Paranoá, 

mas informou que o referido sistema está em fase de projeto, o que deduz-se que deverá 

entrar em operação já nos próximos anos. 
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4 Memorial Descritivo do Sistema Proposto 

4.1 Concepção do Sistema de Abastecimento de Água 

O Sistema de Abastecimento de Água para os condomínios 1, 2 e 3 do parcelamento do 

Residencial Hibisco compreende as seguintes unidades: 

• Poços Profundos; 

• Adutora de Água Bruta 

• Unidade de Tratamento Simplificado; 

• Reservatório Apoiado; 

• Booster; 

• Rede de Distribuição Principal e Secundária. 

 

A concepção do Sistema de Abastecimento de Água para o parcelamento do Residencial 

Hibisco prevê que para o atendimento do condomínio 1, a produção de água se dará através 

de captação em Poços Profundos e para os condomínios 2 e 3 o sistema definitivo da 

CAESB (Sistema Paranoá). 

Na Etapa 1 será implantada uma Unidade de Tratamento Simplificado para tratamento de 

água dos poços tubulares profundos. 

Ainda na Etapa 1 será implantado 01 Centro de Reservação, sendo que dentro da área do 

Centro de Reservação, estarão as seguintes unidades: 

• 01 Poço Profundo; 

• 01 Unidade de Tratamento Simplificado; 

• 02 Reservatórios Apoiados (com capacidade para os condomínios 1 a 3); 

• 01 Guarita. 
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Para efeito de dimensionamento, a rede de distribuição terá uma Rede Principal que 

alimentará as Redes Secundárias, as quais alimentarão diretamente das residências, áreas 

especiais, equipamentos urbanos e lotes institucionais. 

A Rede Principal será abastecida diretamente pelo Reservatório Apoiado, e para 

atendimento dos diferentes níveis de pressão, haverá a adoção de duas classes de pressão. 

Tanto a Rede Principal quanto a Secundária serão em PEAD PE100, sendo que toda a rede 

secundária será em PN-10. Já a rede principal terá tubulações em PN-10 e PN-16. 

Na entrada de cada Módulo da Rede de Distribuição Secundária haverá um registro de 

manobra para manutenção, e, no caso de pressões maiores que o estabelecido nos 

parâmetros deste projeto, contará também com válvulas redutoras de pressão. 

O empreendimento não possui outorga para perfuração dos poços profundos com vazão 

explotação de até 787m³/dia ou 9,11 L/s, suficiente para atender os três condomínios. 

 
4.2 Unidade de Tratamento Simplificado - UTS 

A Unidade de Tratamento Simplificado terá a finalidade de tratar a água bruta produzida 

pelos poços que abastecerá os três condomínios. O sistema de tratamento contempla os 

seguintes processos: 

• Fluoretação, com ácido fluossilícico; 
• Desinfecção, com hipoclorito de sódio; 
• Correção de pH, com hidróxido de cálcio. 

 

O ponto de aplicação dos produtos químicos será na Adutora de Água Bruta, tubulação que 

alimenta o reservatório apoiado a partir dos poços profundos, sendo que a tomada d’água 

ficará no mínimo 20 metros à montante deste ponto de ponto de aplicação. 

O ponto de dosagem do hidróxido de cálcio ocorrerá à jusante do ponto de desinfecção e 

fluoretação. 
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Em síntese, a UTS será constituída pelos seguintes elementos, que estão brevemente 

relatados nos tópicos adiante. 

• Sala dos tanques e de dosagem; 
• Sala de análise; 
• Sala de abrigo do QCM; 
• Bombas de dosagem e recirculação; 
• Bases dos tanques de produtos químicos; 
• Tanques de estocagem de produtos químicos. 

 

Sala dos Tanques e de Dosagem 

A sala dos tanques e de dosagem acondicionará os tanques de hipoclorito de sódio e de 

ácido fluossilícico, além das bombas dosadoras e da bomba de recirculação de hidróxido de 

cálcio. 

Na sala dos tanques e dosagem também foi previsto um banheiro além de um chuveiro e 

lava olhos de emergência. 

Sala de Análise 

Na sala de análise deverão ser instalados os analisadores dos produtos químicos, 

interligados ao ponto de amostragem da adutora de água bruta, após o ponto aplicação dos 

produtos químicos. 

Estes equipamentos serão dotados de sensores para leitura da concentração dos produtos 

na água tratada, sendo interligados às bombas dosadoras para regulagem da dosagem de 

aplicação dos produtos. 

Sala de Abrigo do QCM 

A sala de abrigo do QCM terá acesso restrito e individual, voltado para o pátio de manobra 

da área de reservação. 
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Bases dos Tanques de Produtos Químicos 

Cada um dos tanques de hipoclorito de sódio e de ácido fluossilícico ficará apoiado sobre 

uma base feita em alvenaria, aterrada e rebocada, e revestida com cerâmica 0,30m x 0,30m 

branca nas laterais e face superior. 

O tanque de hidróxido de cálcio estará abrigado sobre uma base elevada em concreto, na 

área externa da UTS, esta base, por ser elevada, possui parapeito de proteção, além de 

sistema de drenagem em caso de extravasamento vazamento do produto químico. 

Bombas de Dosagem e Recirculação 

A bomba de recirculação do hidróxido de cálcio e as bombas dosadoras serão instaladas em 

bancada de concreto, e serão locadas na sala dos tanques e dosagem. Foram previstas a 

instalação de uma bomba de recirculação do hidróxido de cálcio e dois conjuntos de bombas 

dosadoras para cada produto químico, sendo uma reserva. 

A tubulação de sucção das bombas, proveniente dos tanques de estocagem dos produtos 

químicos, deverá ser fixada na parede da sala dos tanques e de dosagem por meio de 

braçadeiras em aço inox, prosseguindo até a entrada nas bombas de dosagem. 

As bombas recirculação e aplicação do hidróxido de cálcio serão helicoidais, e as usadas 

para aplicação tanto do hipoclorito de sódio como do ácido fluossilícico serão do tipo 

diafragma. 

Tanques de Estocagem dos Produtos Químicos 

Os conjuntos de tanques foram dimensionados para um período mínimo de: 

• Hidróxido de Cálcio: 57 dias, serão utilizados 02 tanques de 2m³ cada. 
• Hipoclorito de Sódio: 18 dias, sendo utilizados 02 tanques de 1.000 litros cada, sendo 

01 reserva. 
• Ácido Fluossilícico: 64 dias, sendo utilizados 02 tanques de 500 litros cada, sendo 01 

reserva. 
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Os tanques do ácido fluossílicico e o do hipoclorito de sódio estarão abrigados dentro de 

bacias de contenção (cubas coletoras) que terão a finalidade de reservar o volume do 

tanque em caso de extravasamento. 

Os tanques e as cubas coletoras do ácido fluossílicico e o do hipoclorito de sódio serão em 

polietileno (PE) estabilizado por ultravioleta (UV). 

O tanque do hidróxido de cálcio poderá ser em aço carbono ou em fibra de vidro. No caso de 

ser em fibra de vidro, sua última camada deverá ser parafinada com aditivo protetor contra 

raios UV. 

O tanque de hidróxido de cálcio será do tipo aéreo vertical de fundo elíptico ou cônico, 

devendo ser dotado de agitador mecânico com mastro de eixo central, pás, rolamento e 

suporte para fixação do motor previsto com inversor de frequência. 

 
4.3 Rede de Distribuição de Água Tratada 

Através da planta geral de urbanismo, com a altimetria em curvas de nível a cada metro e os 

projetos de pavimentação e terraplenagem desenvolvidos para o empreendimento foram 

determinantes para traçado das redes de distribuição principal. 

Na Rede de Principal só haverá conexão para a Rede Secundária, além das descargas 

previstas nos pontos baixos da mesma. 

Todas as conexões das descargas serão em Ferro fundido, sendo que as conexões que 

fazem a transição de ferro fundido para PEAD terão a saída com flanges.  

O traçado da rede de distribuição será pelo passeio, e somente passará pela via pública 

quando houver a necessidade de travessia da mesma, sendo que não haverá ramal predial 

em via pública. 

O material utilizado foi o Polietileno de Alta Densidade (PEAD) PE 100 – PN 10 para 

pressões de até 100 mca e PN-16 para pressões acima de 100 mca. 
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As conexões a serem utilizadas são de PEAD PE 80 – PN 10, injetadas e com conexões em 

eletrofusão. 

 
4.4 Reservatório Apoiado 

O Sistema de Reservação deste projeto prevê a implantação de 02 Reservatórios Apoiados, 

com dimensões e cotas idênticas, de formato circular e construídos em chapas de aço 

carbono. As principais características dos reservatórios estás no Quadro 8 à seguir: 

QUADRO 03 - CARACTERÍSTICAS DE CADA UM DOS RESERVATÓRIOS APOIADOS. 

 
Volume (m³) Nterreno (m) Nfundo (m) NAmín. (m) NAmáx. (m) 

Lâmina 
d'Água (m) 

2 x 150 1.050,00 1.050,20 1.050,40 1.054,40 4,00 
 
Para os barriletes de entrada e saída dos reservatórios será utilizado o material ferro 

fundido, com flanges PN-10, também havendo conexões e tubos com junta elástica, sendo 

estes últimos da série Tk7JGS. 

As especificações de materiais e serviços serão as padronizadas pela CAESB. 

O projeto do Reservatório Apoiado de água foi desenvolvido com base nas normas NBR 

12.214/92 e NBR 12.217/94 da ABNT e nos critérios a seguir apresentados: 

O projeto apresentado dos tanques em aço carbono, capacidade 150m³ cada é a nível 

básico, devendo o projeto executivo ser fornecido pelo fabricante dos tanques, com base 

nas seguintes normas: 

• API- 650  

• AWWA-D100  

• AISC  

• NBR-6123  

• NBR-5672  

• NBR-5673  

• NBR-5738  

• NBR-5739  
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• NBR-6118  

• NBR-6122  

• NBR-5681  

• NBR-5731  

• NBR-5740  

• NBR-7212  

• NBR-7221  

• NBR-7480  

• NBR-7211  

• NBR 7821  

• NBR-5419  

• ANSI-B-16.5  

• ANSI-B-16.11  

• MSS-SP-6  

• MSS-SP-44  

• SIS-05.5900/67  

No projeto executivo, os desenhos, cálculos, ou outros documentos, deverão citar a edição 

da norma e a revisão adotada. Nos casos da API-650 ou da AWWA D-100, indicar os 

apêndices adotados.  

Devem estar inclusos no escopo de fornecimento do fabricante, conforme determinação da 

CAESB: 

• Projetos mecânico, de fabricação e de montagem;  

• Fabricação;  

• Pintura;  

• Transporte;  

• Montagem;  

• Diagrama de cargas para projeto da fundação;  

• Fornecimento de materiais;  

• Apresentação para aprovação do projeto mecânico e de fabricação;  

• Análise de tensões decorrentes de cargas localizadas;  
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• Chumbadores, quando requeridos pelo projeto mecânico;  

• Conexões: bocais e bocas de visita do costado e teto;  

• Clips ou suportes para: isolamento térmico, tubulações, clips para aterramento,   

• Clips para iluminação e clips para pára-raios;  

• Juntas, parafusos e flanges cegos para teste;  

• Juntas, parafusos e flanges definitivos, para conexões reserva e bocas de visita;  

• Tubulações internas com flanges, parafusos, porcas e juntas conforme 

especificado;  

• Escadas internas e externas, corrimãos e plataformas;  

• Sobressalentes: fornecer 10% de todos os parafusos, estojos e porcas, e 200% 

de juntas;  

• Placa de identificação de aço inox;  

• Olhais de levantamento, para tanques transportáveis;  

• Apresentação para aprovação dos documentos. 

Para as demais exigências, deverá ser consultado o Caderno de Encargos da CAESB. 
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5 Memorial de Cálculo 

5.1 Formulário 

Para o dimensionamento do Sistema de Abastecimento de Água concebido para os três 

condomínios do Residencial Hibisco, foram utilizadas diversas fórmulas como descritas 

abaixo: 

5.1.1 População Equivalente 

Para determinação das populações equivalentes apresentadas na Tabela 1.1, foi adotada a 

fórmula modificada da vazão, como demonstrado abaixo. 

P = (A × t × 86.400q ) 

Onde: 

P: população (hab); 

A: área (ha, sendo 1ha = 10.000m²); 

t: taxa específica para áreas especiais e comércio (L/s.ha); 

q: índice “per capita” de consumo (L/hab.dia); 

86.400: quantidade de segundos em 24 horas (s); 

 

5.1.2 Vazões 

Para o cálculo das vazões dos sistemas são utilizadas as seguintes equações: 

Qméd =  P × q186.400 

 

Qdia =  K1 × P × q186.400 → K1 × Qméd 

 

Qprod =  K1 × P × q186.400 → K1 × Qméd 
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Qhor =  K1 × K2 × P × q186.400 → K1 × K2 × Qméd 

Onde: 

Qméd: vazão média de água (L/s); 

Qdia: vazão máxima diária de água (L/s); 

Qhor: vazão máxima horária de água (L/s); 

Qprod: vazão de produção de água (L/s); 

K1: coeficiente de máxima vazão diária igual a 1,20; 

K2: coeficiente de máxima vazão horária igual a 1,50; 

q1: consumo “per capita” de produção igual a 320 L/hab.dia; 

q2: consumo “per capita” de consumo igual a 208 L/hab.dia; 

P: população (hab). 

 

5.1.3 Determinação do Diâmetro de Linhas de Recalque 

A seguinte equação possibilita encontrar o diâmetro econômico das tubulações segundo 

Bresse: 

D = K√Q 

Onde: 

K: coeficiente de Bresse (adotado K: 0,9 - 1,4) 

Q: vazão (m³/s) 

D: diâmetro (m). 

  

5.1.4 Perdas de Carga 

As perdas localizadas serão calculadas com base no coeficiente “K” de cada peça, pela 

equação: 

hfloc = Ktotal × v22 × g  
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Onde: 

Ktotal: somatório dos coeficientes de perda de carga localizada 

Q: velocidade média na seção (m/s) 

g: aceleração da gravidade (9,81 m/s²) 

 

Obs: somatório dos coeficientes de perda de carga localizada correspondente a cada peça 

especial considerada (Azevedo Neto, 1998); 

Para o cálculo das perdas de carga distribuídas será empregada a fórmula de Hazen 

Willians: 

hfdis = 10,643 Q1,85C1,85 × D4,87 × L = J × L 

 

J = 10,643 Q1,85C1,85 × D4,87 

 

Onde: 

C: coeficiente de rugosidade (adimensional) 

Q: vazão máxima na seção (m³/s) 

D: diâmetro hidráulico (m) 

L: comprimento do tubo (m) 

J: perda de carga unitária (m/m) 

 

Para o cálculo das perdas de carga distribuídas, também pode ser empregada a Fórmula 

Universal: 

hfdis = f × L × v2D × 2g = J × L 
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J = f × v2D × 2g = J × L 

Onde: 

f: coeficiente de perda de carga (adimensional) 

L: comprimento do tubo (m) 

D: diâmetro hidráulico (m) 

v: velocidade média da seção (m/s) 

g: aceleração da gravidade (9,81 m/s²) 

J: perda de carga unitária (m/m) 

 

Para o cálculo das perdas de carga totais no sistema, tem-se: hfT = hfloc + hfdis 

Simbologia geral: 

fT: 
perda de carga total (mca) 

floc: 
perda de carga localizada (mca) 

fdis: 
perda de carga distribuída (mca) 

5.1.5 Reservatórios 

5.1.5.1 Tubulações de Entrada e Saída 

Para o dimensionamento das tubulações de entrada e saída do Reservatório Apoiado, 

primeiramente calcula-se o diâmetro econômico de Bresse e depois verifica a velocidade 

para o diâmetro adotado. 

 D = K√Q 
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Onde: 𝐊: Coeficiente de Bresse (adotado K: 1,2) 

𝐐: Vazão (m³/s) 

𝐃: Diâmetro (m). 

 

v = 4QπD2 

Onde: 𝐯: Velocidade média na seção (m/s) 

𝐐: Vazão (m³/s) 

𝐃: Diâmetro hidráulico (m) 

𝛑: Pi (constante= 3,14). 

 

5.1.5.2 Extravasor 

Para encontrar a carga do vertedor (Hv) utiliza-se a Fórmula Prática de Francis (Manual de 

Hidráulica): 

 Q = 1,838 × L × Hv3/2 

Onde: 𝐐: Vazão de extravasão (m³/s) 

𝐋: Perímetro da calha (m) 

𝐇𝐯: Altura da crista da água à partir do vertedor (m) 

 

Para o cálculo do extravasor do reservatório será utilizada a seguinte equação: 
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 Q = Cd × A × √2 × g × Ht 
Onde: 𝐐: Vazão de extravasão (m³/s) 

𝐂𝐝: Coeficiente de descarga (adotado 0,61) 

𝐀: Área do orifício (m²) 

𝐠: Aceleração da gravidade (9,81m/s²); 

𝐇𝐭: Carga hidráulica sobre o centro do orifício (m) 

 

Para encontrar Ht usa-se: 

 Ht = h − (D 2⁄ ) − Hv 

Onde: 𝐇𝐭: Carga hidráulica sobre o centro do orifício (m) 

𝐡: 
NAmáx do RAP em relação à geratriz inferior do tubo de 

extravasão (m) 

𝐃: Diâmetro do tubo de extravasão (m) 

𝐇𝐯: Altura da crista da água à partir do vertedor (m) 

 

Para determinar a área do orifício: 

A = πD24  

 

Onde: 
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𝐀: Área do orifício (m²) 

𝐃: Diâmetro hidráulico (m) 

𝛑: Pi (constante= 3,14). 

 

5.1.5.3 Ventilação 

Para o dimensionamento da tubulação de ventilação será considerada a vazão de ar igual à 

máxima vazão que o reservatório está submetido. Abaixo seguem as equações utilizadas 

para os cálculos. 

 

Para determinar o diâmetro mínimo de ventilação: 

 

D = √Q × 4v × π 

Onde: 𝐃: Diâmetro da descarga (m) 

𝐐: Vazão máxima de saída do reservatório (m³/s) 

𝐯: 
Velocidade máxima recomendada para ventilação 

(m/s) 

𝛑: Pi (constante= 3,14). 

 

Obs¹: velocidade máxima recomendada para ventilação é de 5,00 m/s 

 

Para determinar a área de ventilação: 
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A = πD24  

Onde: 𝐀: Área do orifício (m²) 

𝐃: Diâmetro hidráulico (m) 

𝛑: Pi (constante= 3,14). 

 

5.1.5.4 Descarga 

Para dimensionar as tubulações de descarga, será considerado que o reservatório será 

esvaziado quando estiver em seu NAmínimo, (volume morto) e o tempo (t) para esta operação 

fosse no máximo de duas horas. 

 

Determinar a vazão para esvaziar o volume de morto em 2 horas: 

 

Q = Vt  

Onde: 

𝐐: 
Vazão para esvaziar o volume morto do reservatório 

(m³/s) 

𝐕: Volume de limpeza do reservatório (m³) 

𝐭: Tempo para esvaziamento (2h ou 7.200s) 

 

Obs¹: o valor de 1/3 é o recomendável, porém pode variar conforme a necessidade do 

projeto. 
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Para encontrar a área da seção transversal do tubo e posteriormente o seu diâmetro, deve-

se obter a área da superfície do reservatório dada por: 

 

Para reservatórios circulares: 

A = πD24  

Onde: 𝐀: Área da superfície do reservatório (m²) 

𝐃: Diâmetro médio do reservatório (m) 

𝛑: Pi (constante= 3,14). 

 

A área da seção transversal do tubo de descarga (S) é calculada por: 

 

S = 2 × ACd × t × √2 × g × √h 

Onde: 𝐒: Área do orifício de descarga (m²) 

𝐀: Área da superfície do reservatório (m²) 

𝐂𝐝: Coeficiente de descarga (adotado 0,62) 

𝐭: Tempo para esvaziamento (2h ou 7.200s) 

𝐠: Aceleração da gravidade (9,81m/s²) 

𝐡: 1/3* da lâmina d’água do reservatório (m) 
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Obs¹: o valor de 1/3 é o recomendável, porém pode variar conforme a necessidade do 

projeto. 

Utilizando o valor de da área (S) que acabou de ser encontrado acha-se o diâmetro (D) da 

tubulação de descarga. 

 

D = √4 × Sπ  

Onde: 𝐃: Diâmetro da descarga (m) 

𝐀: Área da superfície do reservatório (m²) 

𝛑: Pi (constante= 3,14). 

 

 

5.2 Dimensionamento das Unidades 

5.2.1 Vazões de Projeto 

QUADRO 04 - VAZÕES DE PROJETO DA ETAPA 1. 

Lote 
Populaç

ão 
Vazões de Produção (L/s) Vazões de Consumo (L/s) 

Fase (Hab) Qmédia Qdia Qmáx.hor Qmédia Qdia Qmáx.hor 

Condomínio 

1 
992 2,99 3,58 5,37 2,30 2,75 4,13 

Condomínio 

2 
711 2,14 2,57 3,85 1,65 1,98 2,96 

Condomínio 

3 
819 2,46 2,96 4,44 1,89 2,28 3,41 

TOTAL 

GERAL  
2522 7,59 9,11 13,66 5,84 7,01 10,51 
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5.2.2 Produção de Água Bruta através de Poços Profundos 

Para o sistema provisório visando atendimento dos três condomínios será necessário a 

produção de 13,67 L/s através de poços profundos, considerando 16 h de funcionamento por 

dia. 

 

- Nº de poços para atendimento ao sistema provisório = será definido após a furação do 

primeiro poço. 

 

O desenho de concepção geral mostra a locação do poço nº 1 e a provável locação para os 

outros poços. Na fase de projeto executivo será efetuado o dimensionamento e 

detalhamento de cada um dos poços perfurados. 

 

5.3 Adutora de Água Bruta 

5.3.1 Sistema Provisório do Condomínio 1 

Com base na locação prevista para os poços será estudada a melhor alternativa (menor 

extensão de adução) para interligação dos poços ao centro de Reservação. 

 

O desenho de implantação geral das adutoras mostra as extensões mas as vazões e 

diâmetros resultantes do pré dimensionamento, serão apresentados posteriormente. 

 

Para este será utilizado a fórmula de Bresse 

 

QkD .=  

 

5.3.2 Sistema Definitivo 

Terá atendimento através de uma adutora de água tratada com ponto de interligação em 

ponto a ser definido pela CAESB, que conduzirá a vazão de final de plano até o centro de 

reservação projetado. 
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5.4 Centro de Reservação 

O centro de reservação será implantado para atendimento aos 3 condomínios para a vazão 

de final de plano. 

V = 
𝑝 𝑥𝑞 𝑥𝑘13 =  2522 𝑥 260 𝑥 1,203 = 262.288 𝐿 

VADOT = 300 m³ → 2 x 150 m³ 

5.5 Ligações Prediais 

As ligações prediais serão hidrometradas, com vazões individuais para faixas de hidrômetros 

de 3m3/h, relacionadas aos lotes comerciais, institucionais e industriais. 

 

5.6 Sistema Operacional e Entidade Responsável pela Operação e Manutenção do 

Sistema 

 

As atividades operacionais e de manutenção consistirão de: 

- Regulagem e controle operacional das válvulas redutoras de pressão; 

- Descargas periódicas da rede, visando limpeza; 

- Operações de limpeza dos reservatórios metálicos; 

- Manutenção preventiva das unidades do Sistema; 

- Controle operacional da UTS; 

- realização de análises físico-químicas e bacteriológicas da água bruta (Sistema provisório) 

e tratada, segundo a Portaria nº 518 do Ministério da Saúde; 

- Leitura da vazão macro medidores com aplicação de metodologia específica para a 

aferição das perdas físicas do sistema. 

 

Propõe-se a doação do Sistema à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal 

– CAESB, que se responsabilizará pelas atividades acima. 

 

As receitas e despesas provenientes do Sistema passarão a ser de responsabilidade da 

CAESB. 
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6 Desenhos 
 
A seguir estão apresentados os desenhos das alternativas estudadas e a concepção 
proposta. 
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ANEXO I – CARTAS CAESB 
 

 
 
 
 



BOOSTER

ZONA ALTA

RESERVATORIOS APOIADOS

BOOSTERZONA BAIXA

2X150m³

ADUTORA DE

ÁGUA BRUTA

POÇO

PROFUNDO

X = 205004.44

Y = 8248829.25

SENTIDO DO TRECHO COMPRIMENTO (m)

MATERIAL DO TRECHO

DO TUBO (mm)
DIÂMETRO EXTERNO

PEAD-80 DE160mm

58,60m

0,56l/s

INDICA Nº DE NÓ

Nº DA PRANCHA:

Nº DO DESENHO:

ESCALA:

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

A.SIS.CRH-D001.V01.T01.01/01

1:2500

PROJETO EXECUTIVO

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

HIBISCO-PARANOÁ-DF

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
REDE DE DISTRIBUIÇÃO

 PLANTA GERAL 01/01
CREA:FISCALIZAÇÃO:

FIRMA EXECUTORA:

PERÍODO DE PRODUÇÃO:     -    à    -

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  

DESENHISTA:

DESCRIÇÃO APROVAÇÃO DATAREVISÃO
0 08/11/2019.Emissão Inicial

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FISCALIZAÇÃO DA OBRA:

ART/RRT OBRA OU SERVIÇO:
XXX

Nº DO CONTRATO:  

CREA:  2127/D-DF

TRT:

Responsável pela Validação Técnica - PROJETO LIBERADO

ART/RRT OBRA OU SERVIÇO:
XXX

CAESB
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

DE - DIRETORIA DE ENGENHARIA

EPR - SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

INFRA ESTRUTURA  URBANA  LTDA

C A R L O S  J O A D I R  M E N D E S

PAULO RICARDO SILVA MENDES CREA:  18574/D-GO

ALEX SANDRO VIEIRA DA SILVA 

STEFAN IGREJA MUHLHORFER

CREA:  13100/D-DF

ARTICULAÇÃO SICAD

.





 
ANEXO II 

Requerimento de Outorga do Direito de Uso de Água Subterrânea 

01 – REQUERIMENTO 
 

Nome: CONSTRUTORA IPÊ LTDA CPF   /   CNPJ:  07.320.785/0001-79   vem requerer junto à ADASA:   (    ) Outorga 
de direito de uso de recursos hídricos;  ( X  ) Outorga prévia; (   ) Registro;  
(  ) Modificação da Outorga; ( ) Renovação da Outorga; ( ) Transferência da Outorga;  (  )  Suspensão/Revogação  da 
Outorga, conforme as especificações abaixo e de acordo com o disposto nas Leis Distritais n.º 3.365 de 16/06/04 e n.º 2.725 de 
13/06/01, e na Resolução ADASA N.º 350 de 23 de junho de 2006. 

 

2 DADOS CADASTRAIS 
Endereço do Empreendimento: DF-001 – Altiplano Leste – Fazenda Hibisco 
R.A./Núcleo Rural: Região Administrativa do Paranoá CEP: 716819-91 
Nome do Contato: Pedro Franarin Alves / César Peres Telefone(s): 61-999887088 (Pedro) / 61-99833-7944 

(César) 
Endereço de correspondência: SHIS QI 05 CONJUNTO 16 CASA 05 CEP: 71615160 
Endereço de e-mail: pedro@progeplan.com.br / cesar.peres@hibiscosa.com.br  

  

3 DADOS DO POÇO 
 

Tipo de Captação: ( x  ) Poço Tubular ( ) Poço Manual Área atendida pela CAESB:(   ) Sim ( x) 
Não 

Vazão: Nível Estático: Nível Dinâmico: m Profundidade:  m 

Coordenadas: SIRGAS 200 Fuso 23S X=205004,44 ; Y = 
8248829,25 – Lat: -15,821917º Long: -47,753853º 

Em Operação desde:  / /    

 

4  DESCRIÇÃO DAS FINALIDADES 

- ABASTECIMENTO HUMANO 
População: 2522 hab. Consumo diário por habitante: 260 l/dia Total: 787.000 l/dia 

- CRIAÇÃO DE ANIMAIS 
Criação 1 Criação 2 TOTAL (l/dia) 

Espécie: Espécie: 
Quantidade: unid Consumo: l/dia Quantidade: unid Consumo: l/dia 

- IRRIGAÇÃO 
Irrigação 1 Irrigação 2 TOTAL (l/dia) 

Cultura: Cultura: 
Área: ha Consumo: l/dia Área: ha Consumo: l/dia 

-INDÚSTRIA 
Produção 1 Produção 2 TOTAL (l/dia) 

Produto: Produto: 
Produção: TON/dia Consumo: l/dia Produção: Consumo: 

- OUTRAS FINALIDADES 
 
 
 
 

Soma das demandas necessárias para atendimento das finalidades acima especificadas. 

 

5 – DADOS DA CAPTAÇÃO 
Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
Vazão (l/dia) (*) 787.000 787.000 787.000 787.000 787.000 787.000 787.000 787.000 787.000 787.000 787.000 787.000 

Tempo (h/dia) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Período (dia/mês) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

 

 

6 - DOCUMENTAÇÃO GERAL (FOTOCÓPIA):     Atenção! Em se tratando de procuração, autenticar em cartório. 
• Pessoa Física – CPF, Identidade / Pessoa Jurídica – CNPJ, Contrato Social, Estatuto da Empresa; 
• Cópia do documento de posse ou de cessão de uso da área onde se instalará a captação; 
• Descrição geral das estruturas de captação / Croqui do local / Anexo Fotográfico. 

Demonstrativo de cálculo das necessidades de água e fluxograma simplificado do processo indicando as fases em que é 
utilizada a água 

TOTAL (l/dia) 

 
DEMANDA TOTAL: 787.000 
(l/dia) 

 



• Análise física-química e bacteriológica da água do poço conforme consta na Resolução/ADASA Nº. 350, de 23 de junho de 2006. 
• Perfil Construtivo/Litológico, Ensaio de Bombeamento do(s) poço(s) e Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. 
OBS: As informações relacionadas acima deverão ser adaptadas de acordo com o tipo de empreendimento, podendo o requerente 

acrescentar outras, julgadas importantes, para análise do processo. 
 
 

 
Croqui de Acesso (fonte: Google Earth) 
 

 
Croqui de Localização (projeto em anexo) 

 
Declaro que as informações prestadas são a expressão da verdade, sujeitando-me às penas da Lei. 

 
Brasília, 07 de Maio de 20020. 

 
 
 

 

(Assinatura do Requerente ou de seu Representante Legal) 

 


