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RESUMO – O uso de fontes alternativas de água se intensificou nos últimos anos no Distrito Federal, 
devido à crise de abastecimento pela qual a região passou entre 2016 e 2018. Entre as medidas 
tomadas, novos normativos legais estabeleceram a obrigação de novas edificações unifamiliares em 
lotes de mais de 600m² instalarem dispositivos de aproveitamento de águas pluviais, definindo um 
equacionamento para o seu dimensionamento. O presente trabalho faz um resgate da origem deste 
equacionamento, mostrando que este foi originalmente proposto com finalidade e escala distintas do 
que se propõe atualmente. Como consequência, demonstra-se que o equacionamento estabelecido em 
lei leva a uma superestimativa dos volumes de armazenamento, o que pode estar onerando 
desnecessariamente a construção de novas habitações individuais. O presente artigo sugere uma 
adaptação desse equacionamento para a escala do lote, e discute a pertinência de uma política de 
aproveitamento de águas pluviais no contexto do Distrito Federal. 
 
ABSTRACT– The water supply crisis experienced by the brazilian Federal District in recent years 
has prompted a discussion about the use of alternative water sources. Among other initiatives, new 
regulations established the obligation of rainwater harvesting systems in new houses built on ground 
areas larger than 600 m². Also, an equation was defined to calculate rainwater reservoir volumes, 
based on ground area and impervious fraction. In this work, we revisit the origins of this equation, 
showing that it was originally proposed with a very distinct scale and purpose than the one that is 
assumed today. As a consequence, we show that the equation causes reservoir volumes to be 
overestimated, thus needlessly increasing housebuilding costs. We suggest an adaptation of this 
equation accounting for the scale, along with a deeper discussion about the pertinence and guidelines 
of a rainwater harvesting policy in the Federal District. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Entre 2017 e 2018, o Distrito Federal conviveu por cerca de 15 meses com o racionamento no 

abastecimento urbano de água, devido ao baixo armazenamento dos reservatórios que servem como 

mananciais para a capital.  

Como era de se esperar, tal situação suscitou diversos debates sobre o uso mais racional do 

recurso hídrico no meio urbano, redução de perdas, adoção de fontes alternativas e outras medidas 

(Werneck Lima et al, 2018). Foi nesse contexto que foi editada a Lei Complementar nº 929, de 28 de 

julho de 2017, que dispõe sobre dispositivos de captação de águas pluviais para fins de retenção, 

aproveitamento e recarga artificial de aquíferos em unidades imobiliárias no Distrito Federal2. Em 

síntese, o normativo condiciona a emissão de alvarás de construção para habitações ou loteamentos 

com área do lote superior a 600 m² à previsão, em projeto, de dispositivos de recarga artificial e de 

retenção de águas pluviais. Por conseguinte, a emissão de cartas de habite-se também fica 

condicionada à implantação destes. Estabeleceu-se, ainda, que tal dispositivo deva garantir que o 

empreendimento libere, no máximo, uma vazão de 24,4 l/s/hectare, denominada de vazão de pré-

desenvolvimento.  

Em uma decisão anterior à Lei Complementar nº 929, a Companhia Urbanizadora da Capital 

(NOVACAP), decidira, em 30/01/2017, que este dispositivo, quando necessário, deveria ser 

dimensionado conforme uma equação (equação 1, válida para áreas de até 200 ha) que relaciona o 

volume de armazenamento necessário com a área do lote e o percentual de área impermeável3. Esta 

equação, por sua vez, consta na Resolução 9, de 8 de abril de 20114 da Agência Reguladora de Águas, 

Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA), que visava a disciplinar o instrumento 

da outorga de lançamento de águas pluviais. 

 

𝑉 = 4,705. 𝐴 . 𝐴                                   (1) 

sendo: V o volume de armazenamento necessário para o dispositivo (m³), Ai o percentual de área 

impermeável do terreno (%) e Ac a área de contribuição do empreendimento (área do lote ou 

loteamento em ha). 

Nesse rápido histórico, é possível observar que o normativo de 2011 introduziu o conceito do 

dispositivo de reservação temporária do escoamento pluvial, como mecanismo de controle do 

 
2 O texto completo da lei pode ser acessado em https://www.ana.gov.br/todos-os-documentos-do-portal/documentos-
sre/alocacao-de-agua/oficina-escassez-hidrica/legislacao-sobre-escassez-hidrica/distrito-federal/lei-complementar-no-
929-2017-captacao-pluvial/view  
3 Tal decisão consta em http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2017/02_Fevereiro/DODF%20026%2006-02-
2017/DODF%20026%2006-02-2017%20INTEGRA.pdf, à página 5 
4 Disponível em http://www.adasa.df.gov.br/images/stories/anexos/legislacao/resolucoes/2011/ 
resoluo%20n%2009%20de%2008%20de%20abril%20de%202011.pdf  
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escoamento pluvial na fonte. A lei de 2017 acabou designando esse mesmo dispositivo como sistema 

apropriado para o armazenamento das águas pluviais com fins de aproveitamento posterior, levando 

a condições de funcionamento antagônicas em razão da forma como devem ser operados, conforme 

verificado por Hentges (2013). 

Além disso, como será discutido no presente trabalho, a escala de área para a qual foi pensada 

e determinada a equação 1 também difere muito da escala para a qual a legislação atual está sendo 

aplicada, o que tem implicações econômicas para os empreendedores imobiliários, principalmente 

em áreas menores.  

Nesse contexto, o presente trabalho resgata a origem da equação para dimensionamento de 

reservatório de retenção da Resolução 9 de 2011, faz uma análise crítica de sua utilização atual e 

propõe uma atualização de sua formulação. 

 

O PDDU-DF E A ORIGEM DA EQUAÇÃO 

A equação (1) foi inicialmente proposta no Plano Diretor de Drenagem Urbana do Distrito 

Federal (PDDU-DF) (Distrito Federal, 2008)5, especificamente no capítulo referente ao plano de 

modernização. O objetivo à época era determinar uma vazão de pré-urbanização, que deveria ser o 

limite a ser liberado nos lotes e edificações durante eventos chuvosos, e com isso estabelecer uma 

base para dimensionamento de estruturas de detenção, similarmente ao já adotado há vários anos em 

outras cidades como Curitiba e Porto Alegre. A partir dessa formulação, o gestor de drenagem pluvial 

urbana do Distrito Federal disporia de um critério objetivo para fazer a regulação de novos 

empreendimentos imobiliários, no que tange ao aumento da vazão decorrente da impermeabilização 

do solo. 

De forma bastante simples, o PDDU-DF determinou a equação a partir das seguintes 

suposições: 

- Áreas de contribuição ao reservatório da ordem de 100 ha, com tempo de concentração de 

aproximadamente 1 hora; 

- Escoamento superficial estimado com o emprego do método racional, com coeficiente de 

escoamento superficial (C) de 0,95 para as áreas impermeáveis, e de 0,15 para áreas não 

impermeabilizadas ou pré-desenvolvimento; 

- Tempo de retorno do evento chuvoso de 10 anos, e precipitação de projeto determinada a 

partir da relação IDF apresentada no mesmo PDDU-DF. 

 
5 Os textos do PDDU-DF encontram se disponíveis em http://www.adasa.df.gov.br/drenagem-urbana/plano-diretor-de-
drenagem-urbana-pddu-df  
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Assim, chegou-se à vazão de pré-desenvolvimento de 24,4 l/s/ha e, calculando o volume de 

detenção necessário para diferentes percentuais de área impermeável, foi possível ajustar uma 

regressão linear aos resultados, conforme mostra a equação 2 em sua forma original: 

= 470,5 ∙ 𝐴                      (2) 

 

sendo: V/A o volume de armazenamento necessário para o dispositivo com relação à área do lote 

(m³.ha-1), Ai a proporção da área impermeável do terreno (decimal entre 0 e 1). 

Observa-se que a equação 2 difere da equação 1 somente pelo fato de expressar o volume 

relativo à área do lote, e por considerar a área impermeável em decimal e não percentual. Porém, o 

que chama a atenção é a premissa sobre a área de contribuição, e consequente tempo de concentração, 

que foi claramente escolhido pensando-se em loteamentos, e não lotes individuais. Caso essa 

diferença na escala fosse considerada, vários aspectos da equação mudariam fundamentalmente, 

como será visto a seguir. 

 

IMPACTO DA APLICAÇÃO DO NORMATIVO EM LOTES INDIVIDUAIS 

Para ser aplicada em lotes residenciais individuais, de 600 m² ou mais, a equação original 

deveria receber substanciais alterações. Isto porque o tempo de concentração (ou duração da chuva 

de projeto) em um lote desse tamanho é muito inferior ao de um loteamento com 100 hectares. Com 

isso, dois aspectos se alteram: 

- a vazão de pré-desenvolvimento é maior, uma vez que a intensidade da precipitação também 

o será, tendo em vista o menor tempo de concentração. Em outras palavras, o reservatório será menor, 

pois pode defluir uma vazão maior quando da ocorrência do evento de precipitação de projeto; 

- A despeito da maior intensidade da precipitação, o volume escoado é menor, devido à menor 

duração da chuva de projeto, resultando igualmente em um volume de detenção menor. 

Recalculando a vazão de pré-dimensionamento para um tempo de concentração de 5 minutos, 

que é o mínimo admitido na NBR10844 - Instalações prediais de águas pluviais - Procedimento 

(ABNT-NBR, 1989), e é mais compatível com um lote individual, a vazão de pré-desenvolvimento 

(supondo o mesmo coeficiente de escoamento superficial (C) de 0,15) passaria a ser de 91,1 l/s/ha, 

portanto, quase 4 vezes maior do que o pressuposto da equação original. 

Assim, redefinindo a equação 2 para considerar o efeito da redução no tempo de concentração 

e aumento na intensidade da precipitação, e mantendo-se os demais pressupostos sobre tempo de 

retorno do evento chuvoso e coeficientes de escoamento superficial, a equação rescrita seria (nas 

unidades da resolução ADASA): 

𝑉 = 1,463. 𝐴 . 𝐴                 (3) 
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Portanto, a equação de dimensionamento de reservatórios de detenção (e não para 

aproveitamento de água pluvial) considerando a escala de um lote de, por exemplo com áreas entre 

600 e 2000 m², resultaria em um volume 70% menor (uma vez que a constante multiplicativa da 

equação 3 representa menos de um terço da constante original). Dessa forma, verifica-se que a 

equação atualmente adotada na legislação causa uma superestimativa do volume de detenção, 

onerando desnecessariamente a construção de novas habitações e empreendimentos individuais. 

 

ANÁLISE CRÍTICA QUANTO À OPERAÇÃO E VIABILIDADE 

Um aspecto adicional que merece crítica é o fato de uma equação criada com foco em controle 

do escoamento pluvial seja usada atualmente com viés de armazenamento para fins de aproveitamento 

de água pluvial. Como visto, a mesma equação original do PDDU-DF embasa uma lei atual sobre 

“dispositivos de captação de água pluvial com fins de retenção, aproveitamento e recarga artificial de 

aquíferos”. No entanto, os dois objetivos são conflitantes, fazendo com que a operação de dispositivos 

de controle do escoamento pluvial com foco na drenagem seja distinta daquela empregada em 

sistemas de captação e aproveitamento de água da chuva.  

O reservatório utilizado para o controle do escoamento pluvial deve estar, sempre que possível 

vazio, de forma a garantir que haja volume disponível para armazenar o escoamento durante eventos 

chuvosos. Assim, esse sistema é dimensionado para que haja drenagem, e esta deve garantir a redução 

da vazão que é liberada a um valor máximo ao equivalente à vazão de pré-desenvolvimento, para que 

as premissas do desenvolvimento da equação sejam mantidas. 

Os reservatórios para o aproveitamento da água da chuva, por outro lado, são dimensionados 

para garantir que os mesmos estejam cheios, na maior parte do tempo, visando garantir o suprimento 

à demanda em períodos de déficit de afluência. Assim, não são utilizados dispositivos de drenagem 

para seu esvaziamento após passado o evento chuvoso. 

Tendo em vista que o regime de chuvas do Distrito Federal é marcado por uma forte 

sazonalidade, com estações chuvosa e seca bem definidas, algum tipo de regra operativa mista poderia 

em tese ser proposta, com vistas à conciliação entre os usos conflitantes. Por exemplo, o reservatório 

poderia operar sempre seco nos primeiros meses da estação chuvosa (outubro a fevereiro, por 

exemplo), e se valeria dos eventos chuvosos do fim da estação (meses de março a maio) para recuperar 

o armazenamento. 

Na prática, porém, uma estratégia como esta falharia em atender pelo menos um dos objetivos 

em boa parte dos anos, podendo mesmo falhar em atender a ambos. Tome-se o ano de 2016, por 

exemplo, em que choveu quase 400mm no mês de janeiro, enquanto nos meses de fevereiro e março, 
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normalmente chuvosos, praticamente não choveu (o que ajuda a explicar a crise hídrica e o 

racionamento iniciado em janeiro de 2017). Um reservatório operado nessa estratégia mista 

provavelmente teria sido esvaziado após o último evento de chuva em janeiro, esperando outros 

eventos similares nos meses seguintes, que acabaram não ocorrendo. Assim, esse reservatório não 

teria contribuído para uma redução do consumo de água durante esse período crítico. Da mesma 

forma, há diversos casos de eventos de chuva intensa próximo ao fim da estação chuvosa, nos meses 

de abril ou maio, em que um reservatório operado dessa forma não contribuiria para amortecer a 

vazão, pois já estaria cheio na expectativa do início da estação seca. 

Um outro aspecto diz respeito à pertinência e viabilidade de uma política de armazenamento e 

aproveitamento de água da chuva em localidades com sazonalidade hidrológica tão marcada, como é 

o caso do Distrito Federal. A concentração das chuvas em uma determinada época do ano, seguida 

de um período seco longo (em média 5 meses) torna essa política menos atraente no DF do que em 

regiões como o sul do Brasil, onde a chuva é mais distribuída ao longo do ano. Além disso, o uso 

preponderante de água de chuva no DF ainda tem sido a irrigação de jardins e lavagem de calçadas, 

usos que estão concentrados na época mais seca do ano, fazendo com que não haja demanda no 

período de reenchimento do reservatório, o que tem consequências para o dimensionamento. 

Naturalmente, à medida em que se passe a usar água da chuva para usos mais constantes ao longo do 

ano, como descarga de bacias sanitárias, os parâmetros de dimensionamento podem mudar, tornando 

esses sistemas mais viáveis. Entretanto, edificações que utilizam a água da chuva para esse fim 

possuem uma complexidade adicional em termos de projetos de sistemas prediais hidrossanitários 

que compatibilizem as instalações para água potável e não potável, o que ainda têm pouquíssima 

difusão no Distrito Federal. 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Como visto, uma formulação originalmente concebida para controle de drenagem urbana no 

Distrito Federal acabou sendo apropriada como instrumento para uma política de fomento ao 

armazenamento e aproveitamento de águas pluviais. Tendo em vista as diferenças conceituais e 

objetivos antagônicos existentes entre esses sistemas, verifica-se que utilizar a mesma estrutura para 

as duas finalidades pode não ser conciliável, pelo menos em boa parte do tempo. 

Mais do que isso, o fato de ter sido concebida considerando a escala do loteamento (cerca de 

100 hectares) faz com que a equação superestime os volumes de armazenamento quando aplicada na 

escala do lote (se usada com foco em controle da drenagem), onerando desnecessariamente a 

construção civil, sobretudo as habitações individuais. 
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A opinião do presente trabalho é que uma política pública deve ter clareza sobre seus objetivos, 

o que não ocorre no caso da Lei Complementar nº 929/2017. Caso o objetivo seja controle do 

escoamento pluvial na escala de lote, com foco em sistemas de drenagem, a equação poderia ser 

modificada para a equação (3) do presente trabalho. No entanto, considera-se mais pertinente que 

esse controle se dê na escala do loteamento, como previsto originalmente no PDDU, por proporcionar 

uma economia de escala e diluição de custos. A obrigação de controle do escoamento pluvial para 

unidades individuais, especialmente unifamiliares é de difícil aplicação, além do fato de que o 

desconhecimento e ausência de capacitação pode acabar levando a uma má operação. 

Caso, por outro lado, o propósito da política seja de armazenamento e aproveitamento de água 

da chuva, a aplicação de equacionamentos expeditos para dimensionamento de reservatórios, a 

exemplo da equação 1, não é recomendada, dada a variabilidade de situações que devem ser 

consideradas na análise, como área de captação, demandas pretendidas e nível de eficiência desejado. 

Nessa situação, o método da simulação de longo prazo, e a análise de diferentes configurações é um 

procedimento bastante apropriado.  

 A opinião do presente trabalho, no entanto, é que essas medidas não devam ser compulsórias, 

como previsto na legislação atual do DF, e sim facultativas, tendo em vista a sazonalidade da chuva 

e o uso preponderante para irrigação e lavagem de calçadas, que é concentrado na época mais seca 

do ano e requer grandes volumes para uma garantia adequada de atendimento à demanda 

  

 

DISCLAIMER 

As opiniões emitidas nesta publicação são de exclusiva e inteira responsabilidade dos autores e 

não refletem necessariamente o ponto de vista da Agência Nacional de Águas e Saneamento 
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