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1) APRESENTAÇÃO: 
 
O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE/DF, Lei Distrital nº 

6138/2018, define em seu art. 15 que: 
 
Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária 

autônoma: 
... 
VIII – executar ou reconstruir, no final da obra, as calçadas contíguas à projeção ou à testada 

do lote, de forma a permitir a acessibilidade do espaço urbano; 
 
 Dessa forma, o presente “Estudo Técnico” trata de solução para o disciplinamento do 

escoamento superficial proveniente da impermeabilização do solo advinda da futura construção 
de Estacionamento Frontal à edificação que abriga o Cartório da 18ª Zona Eleitoral do Distrito 
Federal, edificação.  

O estacionamento será construído defronte ao lote ”i” da QI 13 do Setor de Habitações 
Individuais Sul – SHIS – Lago Sul / Distrito Federal, contíguo à testada do lote, conforme 
demonstra a foto abaixo, e objetiva promover condições de acesso adequado à edificação, 
incluindo a previsão de novas vagas para veículos, motocicletas e bicicletas: 

 

 
Foto 01: indicação da área de intervenção defronte à edificação       Foto 02: Projeto Georreferenciado. 

 
 

Importante ressaltar que, paralelamente à submissão do projeto de Reservatório de 
Amortecimento e Destinação de Águas Pluviais à essa Companhia Urbanizadora da Nova 
Capital do Brasil - NOVACAP para análises e aprovação, tramita junto à Secretaria de Estado 
de Gestão do Território e Habitação - SEGETH o procedimento SEI Nº 00390.00004619/2018-
66, que objetiva a emissão de autorização e aprovação do Projeto de Sistema Viário nº SIV - 
115/18 para a implantação do estacionamento em área pública. 

Também é necessário esclarecer que, entre 2017 e 2018, a edificação passou por 
reforma visando sua regularização e emissão de habite-se. Entre as ações adotadas naquela 
ocasião, incluiu-se a execução de adequações no seu sistema de drenagem, cujo projeto 
executivo do reservatório de retenção e trincheira de infiltração foi elaborado pelo Engº. 
Roberto Duarte Chendes – CREA 11030/D-DF, por meio da empresa SITUARE 
ARQUITETURA E ENGENHARIA, ART nº 0720170079272, subcontratada pela empresa 
ENGEMIL ENGENHARIA Ltda., e aprovado por essa Diretoria de Urbanização em 
21/12/2017 – Código SISPROT 411.110 da NOVACAP. Os serviços foram concluídos e a 
Certidão de Vistoria nº 76/2018 SEMAD/DIMA/DEINFRA/DU foi emitida em 07/05/2018 pela 
Seção de Manutenção de Drenagem de Águas Pluviais dessa NOVACAP, atestando sua 
conformidade. 
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Sendo assim, conforme determina o COE/DF, atualmente faz-se necessária a execução 
de obras para a adequação do acesso à edificação, e como o projeto aprovado e executado em 
2017/2018 não foi dimensionado para a nova área impermeável que existirá após a futura 
construção do estacionamento externo, o presente Estudo Técnico apresenta a solução técnica 
para o controle da vazão de lançamento desta nova área.  

A figura abaixo discrimina os dois sistemas: sistema interno, em verde, já executado, 
como já informado; e sistema externo, em vermelho, para o qual antecipadamente agradeceços a 
gentileza da análise. 

 

 
Fig. 01: indicação das áreas de intervenção dos dois sistemas: interno e externo. 

 
Assim, conforme se observa na figura acima e nos desenhos técnicos que integram o 

projeto, a solução que ora se apresenta para aprovação foi concebida segundo os mesmos 
parâmetros do projeto anteriormente aprovado e executado, adotando a mesma concepção do 
sistema: captação pro meio de sarjetas e canaletas, utilização de trincheira de infiltração, 
reservatório de amortecimento, modelos/fabricantes de bombas hidráulicas e 
ligação/lançamento na sarjeta, o que atende ao princípio da padronização para os sistemas 
interno e externo ao lote. Foram ainda considerados os mesmos critérios de cálculo: resultados 
de ensaios de infiltração realizados em Nov/2017 e fatores de redução de área e métodos de 
cálculo preconizados pela Resolução nº 09/2011 da ADASA. 

Ante o exposto, solicitamos novamente a gentileza e os bons préstimos dessa Empresa 
Pública no sentido de analisar e, conforme o caso, emitir orientações para que o projeto possa 
ser aprovado, pelos quais antecipadamente agradecemos. 

 
Respeitosamente, 
 
 
 
 
 

RENATO WILLIAN BRUNO 
Engenheiro Civil – CREA 70.896/D-PR 

Seção de Engenharia – SENGE / Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal 
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2) CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE OS CÁLCULOS 
 

Para o dimensionamento das soluções construtivas foram observados os preceitos 
técnicos contidos: 

 Na Resolução nº 09/2011 da ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e 
Saneamento Básico do Distrito Federal, que Estabelece os procedimentos gerais para 
requerimento e obtenção de outorga de lançamento de águas pluviais em corpos hídricos de 
domínio do Distrito Federal e naqueles delegados pela União e Estados;  

 No Relatório Técnico que contém a minuta da versão preliminar da resolução e os 
estudos técnicos e memória de cálculo que embasaram a elaboração da versão preliminar da 
resolução, de Outubro/2010 de autoria do Dr. Carlos E. M. Tucci  
(fonte: http://www.adasa.df.gov.br/images/stories/anexos/audiencia_publica/ANEXO_I_NT_001-2011_-
_Relatrio_Tcnico_-_Aguas_Pluviais.pdf); 

 Na Decisão da Diretoria Colegiada da NOVACAP – Sessão Extraordinária Nº 4.284, 
de 3/01/2017, publicada no DODF Nº 26, de 06/02/2017; e 

 Na Norma ABNT NBR 10844:89 Instalações Prediais de Água Fria – Procedimento;  
 
Dessa feita, é importante ressaltar que o presente memorial adota os mesmos métodos 

preconizados nos normativos supracitados, além de índices, dados históricos e resultados de 
ensaios considerados no projeto executivo do reservatório de detenção e trincheira de infiltração 
para a área interna do lote/edificação elaborado pela empresa SITUARE ARQUITETURA E 
ENGENHARIA, já que o mesmo foi elaborado dentro da boa técnica e teve seu projeto 
aprovado por essa Diretoria de Urbanização / NOVACAP.  

 
 

3) CÁLCULO DA VAZÃO PLUVIAL MÁXIMA DO EMPREENDIMENTO 
 
3.1) Premissas do cálculo: 
O presente memorial adota o método Racional (Q = C x i x A) para o cálculo da 

máxima vazão por unidade de área / chuva de projeto, haja vista tratar-se do dimensionamento 
de solução para empreendimento de pequena área (0,11 ha ou 1.100,82 m²). Assim: 

 
Q = C x i x A, onde: 

Q: Vazão máxima 
C: Coeficiente de escoamento 
i: Intensidade de precipitação no Distrito Federal, em mm/min  
A: área de intervenção, em ha 
 
Obs: para o cálculo da intensidade de precipitação no Distrito Federal foi considerado: 
 

풊 = ퟐퟏ,ퟕ풙푻풓ퟎ,ퟏퟔ/(풕+ ퟏퟏ)ퟎ,ퟖퟏퟓ, onde: 
 
Tr: tempo de recorrência/retorno em anos; e 
t: duração da chuva em minutos 
 
i. Duração da chuva (t): 10 minutos, já que, conforme considerado pela SITUARE 

ARQUITETURA E ENGENHARIA: 
“O tempo de 10 minutos foi adotado, considerando o tempo mínimo de 5 minutos preconizado 

pela NBR 10844(1989) – Instalações Prediais de Águas Pluviais, para o dimensionamento de calhas em 
coberturas, acrescido de mais 5 minutos de percurso pela tubulação de descida, até atingir o 
reservatório de detenção.” 

ii. Tempo de recorrência/retorno (Tr): 10 (dez) anos, conforme definido na pág. 18 do 
Relatório Técnico da ADASA: “O critério utilizado para controle do impacto devido ao 
aumento de vazão máxima nos empreendimentos é o de manter a vazão de pré-desenvolvimento 
para o tempo de retorno de 10 anos.”  
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3.2) Cálculo: 
A partir da definição do método e das variáveis, foi elaborada a tabela abaixo que 

contém o resumo dos cálculos realizados e os coeficientes de escoamento adotados em função 
das características da área: 

 
Tabela 1: Cálculo da Vazão Máxima. 

 
O croqui de implantação abaixo transcrito apresenta o esquema aproximado das áreas 

impermeáveis e permeáveis consideradas na elaboração da tabela acima: 
 

 
Fig. 02: Implantação e esquema das áreas consideradas para o cálculo da vazão pluvial do empreendimento. 

 

CÁLCULO DA VAZÃO
Fórmula Racional: Q = C x I x A

Superfície Área (m²) Área (ha)
Coef. de 

escoamento 
superficial

Tempo de 
Concentração (min)

Precipitação 
(mm/min)

Precipitação 
(l/s.ha)

Vazão  (l/s)
Vazão  
(l/min)

Calçadas 311,05 0,031105 0,9 10 2,623 437,167 12,24 734,30
Gramas 319,59 0,031959 0,15 10 2,623 437,167 2,10 125,74

Bloquete 470,18 0,047018 0,78 10 2,623 437,167 16,03 961,96
TOTAL 1100,82 30,37 1822,00
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4) VAZÃO MÁXIMA DE LANÇAMENTO NA REDE PLÚVIAL PLÚBLICA 
 

Conforme determina o § 2º do art. 5º da Resolução 09/ADASA, a vazão máxima que 
poderá ser lançada na rede pluvial pública deverá ser de 24,4 l/s x Área (ha): 

 
Tabela 2: Cálculo da Vazão Máxima de Lançamento na Rede Pública. 

 
 

5) METODOLOGIA DE CÁLCULO DO RESERVATÓRIO 
 
Inicialmente foi calculado qual o volume do reservatório sem a utilização de 

trincheira de infiltração: 

 
Tabela 3: Cálculo do volume do reservatório de amortecimento sem utilização de trincheira de infiltração. 

 
Entretanto, conforme previsto no art. 9 do Capítulo V – DA REDUÇÃO DA ÁREA 

IMPERMEABILIZADA, da Resolução ADASA nº 09/2011, no caso em que forem 
implementadas medidas que favoreçam a infiltração de água no solo, poderá ser reduzido o 
percentual da área impermeável, com conseqüente redução do volume do reservatório de 
amortecimento. 

Art. 9º Poderá ser reduzido o percentual de área impermeável a ser computado no cálculo referido no §1º 
do Art. 7º e no §1º do Art. 8º, quando forem implementadas medidas que favoreçam a infiltração de água 
no solo, tais como: 
... 
IV – aplicação de trincheiras de infiltração – reduzir em até 80% (oitenta por cento) as áreas drenadas 
para as trincheiras; 
 
Por conseguinte, em função da opção normativa, o projeto adotará a utilização de 

trincheiras de infiltração como medida para o favorecimento da infiltração da água no solo.  
Dessa feita, conforme considerado anteriormente pela SITUARE ARQUITETURA E 

ENGENHARIA e de modo a padronizar os critérios de projeto, ainda que a norma permita a 
redução de até 80%, devido à baixa permeabilidade do solo do local, a taxa de redução foi 
considerada como 60% para fins de dimensionamento: 

 
Tabela 4: Cálculo do volume do reservatório de amortecimento sem utilização de trincheira de infiltração. 

 
Assim, para o cálculo final do volume do reservatório de amortecimento temos: 
 

 
Tabela 5: Cálculo do volume do reservatório de amortecimento com a utilização de trincheira de infiltração. 

Área (ha)
Vazão 

Máxima 
(l/s)

Vazão 
Máxima 
(l/min)

Vazão 
Máxima 
(m³/h)

VAÇÃO MAX. 0,110082 2,69 161,160048 9,67

CÁLCULO DA VAZÃO MÁXIMA DO EMPREENDIMENTO QUE PODER SER LANÇADA DIRETAMENTE NA REDE CAESB
Resolução 09/ADASA: Q máx = 24,4 l/s x ha 

Vazão Máxima do Empreendimento: 30,37 l/s  >  Vazão Máxima de Lançamento na Rede Pública Pluvial: 2,69 l/s  → HÁ A NECESSIDADE DE RESERVATÓRIO 
DE AMORTECIMENTO

CÁLCULO DO RESERVATÓRIO SEM UTILIZAÇÃO DE TRINCHEIRA DE INFILTRAÇÃO
Resolução 09/ADASA:  V = 4,705 x Ai x A

Descrição Área de 
Contribuição (m²)

Área Total 
impermeável (m²)

Ai  (% da área 
impermeável)

Volume (m³)

ÁREA DE INTERVENÇÃO 1100,82 694,6239 0,6310 63,10058865 32,68

REDUÇÕES DE ÁREAS DRENADAS PELA UTILIZAÇÃO DE TRINCHEIRAS DE INFILTRAÇÃO
Resolução 09/ADASA:  adotado coeficiente de redução de 60% conforme projeto aprovado para edificação contígua

Superfície Área (m²) Redução
Área computada 

(m²)

Coeficiente de 
escoamento 
superficial

Área impermeável  
(m²)

Calçadas 311,05 60% 124,42 0,9 111,978
Gramas 319,59 60% 127,836 0,15 19,1754

Bloquete 470,18 60% 188,072 0,78 146,69616
TOTAL 1100,82 440,328 277,84956

CÁLCULO DO RESERVATÓRIO COM A UTILIZAÇÃO DE TRINCHEIRA DE INFILTRAÇÃO
Resolução 09/ADASA:  V = 4,705 x Ai x A

Descrição Área de 
Contribuição (m²)

Área Total 
impermeável (m²)

Ai  (% da área 
impermeável)

Volume (m³)

ÁREA DE INTERVENÇÃO 1100,82 277,84956 0,252402355 25,24023546 13,07



Página 7 de 11 

Assim, com base nos resultados e desenhos técnicos apresentados, verifica-se que para o 
amortecimento dos picos de vazão dentro dos requisitos normativos pertinentes, que exigem um 
volume de retenção mínimo de 13,07m³, o reservatório de amortecimento foi calculado com: 

 Dimensões externas: 3,40m x 3,40m x 3,05m (B x L x H); 
 Dimensões internas: 3,00m x 3,00m x 2,65m (B x L x H); 
 Um volume total interno aproximado interno de 23,85 m³; e 
 Um volume útil interno de 14,90 m³, para a altura da lâmina d’água de serviço de 

1,70, o que representa uma margem de segurança de 14% em relação ao mínimo calculado de 
13,07m³.  
 O detalhamento do seu projeto estrutural será realizado por meio da contratação para 
a sua construção de acordo como o projeto arquitetônico do reservatório, cuja planta baixa e um 
dos cortes estão abaixo transcritos: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 03: Planta baixa do reservatório de amortecimento 
(desenho técnico melhor detalhado encontra-se no projeto anexo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 04: Corte do reservatório de amortecimento 
(desenho técnico melhor detalhado encontra-se no projeto anexo) 
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6) CÁLCULO DA TRINCHEIRA DE INFILTRAÇÃO 
 

6.1) Disposição da trincheira e reservatório: 

 
Fig. 05: Esquema de captação e condução das águas pluviais com concentração em ponto único antes da trincheira. 

 
Como demonstra o croqui acima, o sistema de drenagem pluvial foi concebido com dois 

sistemas principais de captação:  
 sarjetas triangulares de concreto, instaladas no pé dos taludes para a captarão as 

águas do deflúvio superficial dos taludes gramados, que desaguarão em boca de lobo simples, 
denominada BLS 2; e  

 canaletas de concreto, instaladas ao longo das guias e em locais estratégicos para a 
captação em função das declividades previstas em projeto, que desaguarção em boca de lobo 
simples, denominada BLS 1. 

Ambas as bocas de lobo serão interligadas em uma mesma caixa de areia, localizada no 
canteiro central entre os estacionamentos interno e externo, e identificada no esquema acima 
com o símbolo:  

Desta caixa, o volume total coletado acessa a trincheira de infiltração e após a saturação 
do solo, o volume excedente é conduzido por tubulação enterrada diretamente para o 
reservatório de amortecimento. De lá, mediante recalque por bombas hidráulicas, segue para a 
caixa de gravidade localizada junto ao passeio que descarrega o volume captado diretamente na 
sarjeta.  

Importa ressaltar que a caixa já se encontra construída e atualmente recebe a vazão de 
586,08 l/min recalcada do sistema interno. Além dessa vazão, e caixa receberá a vazão de 
161,16 l/min proveniente do recalque do sistema externo (estacionamento), perfazendo um total 
de 747,24 l/min que será direcionado à sarjeta por 5 tubos de 75mm de diâmetro também já 
existentes, conforme figura abaixo extraída da planta baixa do projeto de drenagem pluvial:  

 
Fig. 06: conclusão do laudo do ensaio de infiltração REFORSOLO em Nov/2017. 
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6.2)  Cálculo da Trincheira: 
 Como informado, o cálculo da trincheira de infiltração considera a mesma 
condutividade hidráulica do solo, coeficiente de segurança e método de dimensionamento 
considerados pela SITUARE ARQUITETURA E ENGENHARIA no projeto da trincheira da 
contribuição interna do lote.   
 Para a condutividade hidráulica, os valores foram obtidos através de ensaio de 
infiltração realizado pela empresa REFORSOLO em Nov/2017, laudo anexo, cuja conclusão 
encontra-se abaixo transcrita: 
 

 
Fig. 07: conclusão do laudo do ensaio de infiltração REFORSOLO em Nov/2017. 

 
 Assim, foi considerado também o mesmo método de dimensionamento preconizado por 
Plínio Tomaz 56 – cap 14: 

풉 = 푫
풏
풙	(푹	풙	풊 − 푸), onde: 

h: Altura da trincheira (m); 
n: porosidade da brita (0,40 para britas uniformemente graduadas – fonte: Urbonas, 1993); 
D: duração da chuva (horas) → 10min = 0,167h; 
R: área drenada (1.141,52m²) ÷ área da base (18m x 1,5m); 
i: intensidade da chuva em m/hora = 0,176 m/h; 
Q: condutividade hidráulica do solo / 1,5 (mm/h) = adotada conforme proj. anterior em 3,78. 
  
Assim: 

 
Tabela 6: Cálculo da altura da trincheira de infiltração. 

 
 Área da base → 24 m² = 1,50m x 16,00m 
 Altura h da trincheira= 1,45m 

 

CÁLCULO DA TRINCHEIRA DE INFILTRAÇÃO

Área da Base (m²) Área drenada (m²) D (h) n R i (m/h) Q (m/h) h (m)
24 1100,82 0,167 0,4 45,8675 0,15738 3,78 1,44
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Fig. 08: Planta e cortes do reservatório de amortecimento 

(desenho técnico melhor detalhado encontra-se no projeto anexo) 
 
7) DIMENSIONAMENTO DE BOMBAS 
 

Conforme calculado no item 4 supra, o § 2º do art. 5º da Resolução 09/ADASA 
determina que a vazão máxima que poderá ser lançada na rede pluvial pública para o projeto em 
questão é de 2,69 l/s, ou 9,67 m³/h. 

Assim, o dimensionamento da bomba hidráulica considerou a vazão máxima de 9,67 
m³/h e a altura manométrica de 12 m.c.a.. Para a seleção da bomba foi adotado o critério de 
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padronização, tendo sido selecionado mesmo fabricante e modelo já instalados: Bomba 
centrífuga submersível THEBE.  

Assim, baseando-se nos parâmetros de operação requeridos, foi selecionada a bomba 
THEBE - TSB-120 1cv, com rotor 100mm x 23mm, regime de trabalho de 3500 rpm / 60Hz, 
recalque em 2”, vazão de 9,67 m³/h para a altura manométrica de 12 m.c.a, ƞ aprox. 30%. Foi 
prevista bomba reserva. 

 
 

8) CONCLUSÃO  
 

Com base nestes estudos, acredita-se que os normativos vigentes possuem condições de 
serem atendidos pelas soluções apresentadas, para as quais solicitamos a gentileza da emissão 
de aprovação ou, caso seja necessário, a gentileza da emissão de orientações para que o projeto 
possa ser aprovado, pelos quais antecipadamente agradecemos 

 
Brasília, 10 de setembro de 2018. 

 
 
 

RENATO WILLIAN BRUNO 
Engenheiro Civil – CREA 70.896/D-PR 

Seção de Manutenção e Reparos – SEMAR - Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal 


