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RESUMO

O  acelerado  processo  de  urbanização  e  o  adensamento  populacional  que  se

configurou  nas  últimas  décadas  no  Distrito  Federal  vêm  provocando  drástica

redução dos volumes de água infiltrada no solo,  devido a  impermeabilização de

áreas estratégicas para a recarga natural dos sistemas subterrâneos. Aliado a isso,

a  demanda  por  água  subterrânea  no  DF  aumentou  significativamente,

principalmente com a crise hídrica que se agravou em 2017. O presente trabalho

tem como  objetivo  apresentar,  por  meio  de  revisão  de  literatura,  um estudo  de

viabilidade técnica para implantação dos sistemas de recarga artificial de aquíferos.

Além disso,  são propostos alguns modelos construtivos de sistemas de recarga.

Neste sentido, como incentivo à implantação dos sistemas na Bacia Hidrográfica do

Paranoá, pode-se citar a Lei nº 5965 de 16/08/2017, que instituiu o IPTU Verde no

DF e a futura resolução sobre o assunto, ainda em fase de discussão.

Palavras-chave: Recarga Artificial. Estudo de Viabilidade. Bacia do Rio Paranoá.

IPTU verde.



ABSTRACT

The accelerated urbanization process and the population density that has developed

in  the  last  decades  in  the  Federal  District  have  caused  drastic  reduction  of  the

volumes of  water  infiltrated in  the soil,  due to  the impermeabilization of  strategic

areas for the natural recharge of underground systems. Allied to this, the demand for

groundwater in the DF increased significantly, especially with the water crisis that

worsened  in  2017.  The  objective  of  this  work  is  to  present,  through  a  literature

review,  a  technical  feasibility  study for  the  implementation  of  the  water  systems.

artificial  recharge of aquifers. In addition, some constructive models of recharging

systems are proposed. In this sense, as an incentive to the implementation of the

systems  in  the  Paranoá  Hydrographic  Basin,  we  can  mention  Law  5965  of

08/16/2017, which instituted the Green IPTU in the DF and the future resolution on

the subject, still under discussion.

Keywords: Artificial Recharge. Viability study. Paranoá River Basin. IPTU green.
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1. INTRODUÇÃO

O Distrito Federal (DF) localiza-se em uma região de cabeceiras, devido a

este  fato  seus  rios  possuem  vazões  reduzidas  e  consequentemente,  baixa

disponibilidade hídrica superficial. A limitada disponibilidade hídrica do DF contrasta

com  o  aumento  da  demanda  para  o  abastecimento  de  água  relacionado,

principalmente, ao crescimento demográfico acelerado da região, ao uso intenso e

desordenado do solo e ao consumo inconsciente.

Aliado  a  este  cenário  com  déficit  hídrico  superficial,  a  exploração  de

reservatórios subterrâneos passou a ser uma alternativa de abastecimento de água

para a população, principalmente com a Crise hídrica que se agravou no DF em

2017.

O acelerado processo de urbanização e o adensamento populacional que se

configurou nas últimas duas décadas no Distrito Federal vêm provocando drástica

redução dos volumes de água infiltrada no solo,  devido a  impermeabilização de

áreas estratégicas para a recarga natural dos sistemas subterrâneos. Essas áreas

estratégicas  são  aquelas  localizadas  em  regiões  elevadas  com  solos  espessos

naturalmente permeáveis, onde a infiltração da água da chuva é favorecida pelos

relevos planos com baixa declividade (CAMPOS & GONÇALVES, 2015).

A  expansão  populacional  no  DF,  em  sua  maioria,  ocorre  na  forma  de

condomínios horizontais, onde o abastecimento de água se dá, preferencialmente,

por  captações  subterrâneas,  através  de  poços  tubulares  profundos.  A

impermeabilização dessas áreas somada à explotação de água subterrânea impõe

situação de vulnerabilidade à região. Quando a explotação subterrânea excede a

capacidade de recarga natural  dos aquíferos é inevitável  o rebaixamento de seu

nível,  fato  este  que  pode  resultar  em  subsidência  do  terreno  e  causar  sérios

prejuízos materiais (CAMPOS & GONÇALVES, 2015).

Segundo  CAMPOS  &  GONÇALVES  (2015),  não  se  pode  desconsiderar

também a inter-relação entre as águas superficiais e subterrâneas e a importância

dos aquíferos na regularização da rede de drenagem superficial que inclui córregos,



rios, lagos, nascentes e demais corpos hídricos. No prolongado período sem chuvas

na região do Distrito Federal todos os cursos d’água perenes são mantidos pela

descarga dos aquíferos.

Aliado a isso, a Companhia de Saneamento Ambiental – CAESB responsável

pelo abastecimento público de água potável do Distrito Federal opera no limite entre

a sua capacidade de produção e a demanda pelo serviço. Enquanto a oferta média

encontra-se em 9,5 m³/s, a demanda máxima atinge valores de 9,0 m³/s (PDSB,

2016).

Com um sistema pressionado, sem margem de segurança, fatores como o

aumento de consumo e/ou redução significativa no regime de chuva (dentre outros)

podem  ocasionar  um  colapso  no  abastecimento,  a  exemplo  dos  racionamentos

aplicados  nos  sistemas  isolados  da  região  em  2016  (ADASA,  2016)  e,

recentemente, nas regiões abastecidas pelos reservatórios do Descoberto e Santa

Maria (ADASA, 2017).

No sentido de minimizar os efeitos negativos da impermeabilização dos solos

decorrentes da expansão populacional e da sobrexplotação dos sistemas aquíferos,

a recarga artificial dos aquíferos se faz necessária nesta região.

Dentre as vantagens de se adotar técnicas de recarga artificial destaca-se o

controle,  a  manutenção  ou  a  elevação  dos  níveis  de  água  dos  sistemas

subterrâneos, o controle da subsidência do terreno, a depuração de contaminantes e

a mineralização das águas infiltradas. Além disso, a recarga artificial pode gerar uma

reserva estratégica de água, para períodos de escassez (CAMPOS & GONÇALVES,

2015).

A escassez de água, que gradativamente afeta os dependentes dos recursos

subterrâneos, tem levado muitas regiões do mundo a utilizar a recarga artificial não

só como uma forma de recompor ou elevar o nível e a qualidade de água de seus

aquíferos, mas também como uma inovadora maneira de armazenar água.

A recarga artificial dos aquíferos poderá ser de grande importância na gestão

do ciclo  hídrico  como um todo,  mesmo em áreas  que não utilizam os recursos

subterrâneos para abastecimento ou para complemento do mesmo. Os aquíferos,

principalmente os rasos ou freáticos, associados aos solos espessos da região são

fundamentais  para  a  manutenção da perenidade de nascentes  e  demais  corpos



hídricos superficiais. Ainda é essencial informar que as águas infiltradas nas áreas

de geração do escoamento superficial deverão minimizar este tipo de escoamento,

controlando os alagamentos e enxurradas rápidas em áreas urbanas, reduzindo os

processos erosivos e assoreamento dos córregos.

Destaca-se que o estudo venha propor formas de incentivos para implantação

dos  sistemas  de  recarga  nos  imóveis  e  projetos,  visto  que  a  instalação  dos

dispositivos  de  infiltração  seria  uma  compensação  ambiental  à  área

impermeabilizada e que deixou de fazer a recarga naturalmente. Além disso, esta

água retorna ao ciclo hidrológico ao percorrer os estoques subterrâneos.

1.1. Objetivos

O Objetivo geral:

Apontar a viabilidade para implantação dos sistemas de recarga artificial de

aquíferos na Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá - DF como ferramenta de gestão de

recursos hídricos.

Objetivos específicos:

 Estudar a viabilidade técnica para implantação da recarga artificial na

Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá - DF e os tipos de sistemas mais

indicados, por meio de revisão bibliográfica;

 Apontar  as  áreas  em  que  a  implantação  dos  sistemas  de  recarga

artificial  de aquíferos são viáveis e as áreas com risco de perda de

recarga natural no DF;

 Estimar  os  custos  para  implantação dos sistemas e  contratação de

estudo de viabilidade econômica e possíveis formas de incentivos para

implantação dos mesmos pela população;

1.2. Metodologia

De acordo com os trabalhos de Cadamuro & Campos (2005), a viabilidade

técnica da recarga artificial pode ser analisada a partir da avaliação da capacidade

de  permeabilidade  dos  solos.  A  partir  desta  avaliação,  os  solos  do  DF  foram

agrupados  em  3  (três)  categorias  de  favorabilidade  à  recarga,  sendo:  Elevada



Viabilidade,  Moderada  Viabilidade  e  Baixa  Viabilidade  ou  Inviável  (Campos  &

Gonçalves, 2015).

Além disso, Campos & Gonçalves (2015) propuseram três tipos de sistemas

de recarga. Os sistemas foram denominados de caixa de recarga (coleta de águas

pluviais de coberturas até 200 m²), trincheiras de recarga (coleta de águas pluviais

de cobertura até 150 m²) e calhas de recarga (coleta de águas pluviais de cobertura

de 200 a 1.500 m²). Os três sistemas são similares, sendo que as diferenças básicas

estão relacionadas às formas e dimensões de cada estrutura, tipo de solo em que

será implantado e dimensão da cobertura. A água a ser utilizada nos sistemas de

recarga artificial no DF é proveniente somente das coberturas das edificações. Os

sistemas  de  recarga  para  edificações  com  cobertura  superior  a  200  m²  devem

possuir responsável técnico – ART.

A área do DF foi classificada quanto à viabilidade de implantação da recarga

artificial, com base em várias características do solo e relevo, conforme apresenta o

Mapa de Viabilidade na Figura 1 (Campos & Gonçalves, 2015).

Figura  1: Mapa  de  Viabilidade  de  Implantação  de  Sistemas  de  Recarga  Artificial  de  Aquíferos
Freáticos - Fonte: Campos & Gonçalves (2015)



Segundo  os  autores,  a  integração  dos  dados  por  espacialização  das

informações resultou na confecção do mapa de viabilidade para recarga artificial dos

aquíferos freáticos, o qual apresenta três classes com relação ao potencial  ou à

viabilidade de instalação de projetos de recarga artificial dos aquíferos (Figura 1). A

classe de Elevada Viabilidade foi caracterizada em função da estatística de valores

de condutividade hidráulica da zona não saturada que varia entre 10-5 a 10-6 m/s. A

classe  de  Moderada  Viabilidade  é  associada  a  latossolos  argilosos  e  solos

podzolizados com condutividade hidráulica variável entre 10-6 e 10-7 m/s. A classe

de  Baixa  Viabilidade  ou  inviável  envolve  cambissolos  e  neossolos  litólicos  com

condutividades hidráulica menores que 10-7 m/s podendo alcançar valores da ordem

de 10-9 m/s. Nesta classe os locais com solos muito rasos em áreas de relevo com

declividades maiores que 30% são considerados inviáveis para projetos de recarga

artificial. 

A partir desta classificação quanto à viabilidade, os autores propuseram três

sugestões de modelos construtivos de sistemas de recarga (Figuras 2 a 4), devendo

ser  observados  o  tipo  de  solo  a  ser  instalado,  dimensões  da  cobertura  e

características do imóvel. Estes modelos construtivos também constam na minuta da

Resolução  sobre  Recarga  artificial  de  aquíferos  no  DF,  que  será  publicada

futuramente. A descrição dos modelos nas figuras foram retirados do texto da minuta

de resolução, disponível para consulta na página eletrônica da instituição, que foi

apresentada na Audiência Pública ADASA Nº 001/2018 (ADASA, 2018).  



Figura 2 - Sistema de recarga artificial proposto para locais em que ocorrem solos rasos e
pouco permeáveis.

Descrição do Sistema de Trincheira de Recarga

Atende área de cobertura de até 150 m2  por unidade,  sendo aplicável  em

situações onde o nível do lençol freático no período chuvoso esteja pelo menos 1,20

m abaixo do fundo do dispositivo. 

Composição do sistema: calha que capta as águas de chuva precipitadas

sobre as coberturas e por tubos de PVC que as direcionem para as trincheiras de

infiltração (Figura 2). 



Atributos dimensionais e construtivos: 50 a 80 cm  X  50 cm  X  200 a 300 cm.

As dimensões devem ser determinadas em função da disponibilidade de espaço e

das  características  dos  solos.  Estes  dispositivos  devem  ser  preenchidos  por

cascalho grosso de rio e não terão revestimento (ADASA,2018).

Figura 3  - Sistema de recarga artificial proposto para locais em que ocorrem latossolos e
outros solos permeáveis.

Descrição do Sistema de Caixa de Recarga 

Atende área de cobertura de até 200 m2  por unidade,  sendo aplicável  em

situações onde o nível do lençol freático no período chuvoso esteja pelo menos 1,20

m abaixo do fundo do dispositivo. 



Composição do sistema:  calha que capte as águas de chuva precipitadas

sobre as coberturas e por tubos de PVC que as direcionem para caixas de infiltração

(Figura 3).

Atributos  dimensionais  e  construtivos:  as  caixas  devem  ser  cilíndricas

(diâmetro de 1m), revestidas internamente, com anéis ou tubos perfurados de modo

a assegurar infiltração pelas paredes e ao mesmo tempo prevenir desmoronamento

destas. Profundidade entre 1 e 2,5 m, preenchidas por cascalho grosso composto de

seixos arredondados tipo cascalho de rio e ter um furo vertical de 100 milímetros no

fundo (ADASA,2018).

Figura 4 - Sistema de recarga artificial proposto para locais com ampla área de cobertura das
edificações e em que ocorrem solos espessos e permeáveis.



Descrição do Sistema de Calha de Recarga

Atende área de cobertura de 200 até 1500 m2 por unidade, sendo aplicável

em situações onde o nível do lençol freático no período chuvoso esteja pelo menos

1,20 m abaixo do fundo do dispositivo. 

Composição do sistema:  calha que capte as águas de chuva precipitadas

sobre  as  coberturas  e  por  tubos de PVC que as  direcionem para  as  calhas de

recarga (Figura 4). 

Atributos dimensionais e construtivos: profundidade de 1,2 a 2,0 m; largura de

0,75 a 1 m e comprimento de 3 a 5 m. As dimensões devem ser determinadas para

cada caso em função das características dos solos, da área de cobertura e da área

livre para implantação. O fundo e as paredes laterais deste dispositivo devem ser

revestidos por tecido geotêxtil. O uso deste tecido tem o objetivo de evitar o risco de

erosão subterrânea, com o transporte de argila e silte do solo (ADASA,2018).

A partir  da classificação do Mapa de Viabilidade (Figura 1), foi realizada a

correlação  entre  a  área  total  do  DF  (ha)  e  a  correspondente  área  por  tipo  de

viabilidade de recarga, com o uso de ferramenta GIS (Tabela 1): 

Tabela 1: Correlação entre área total do DF e áreas de recarga

Viabilidade  de
Recarga Área (ha) %

Baixa 188.532,00 32,54

Moderada 294.446,00 50,81

Elevada 90.295,00 15,58

Água 6.136,00 1,06

Total 579.409,00 100

Fonte: (Luzzi, S. G.)

No lugar da análise de viabilidade econômica foi realizada preliminarmente,

uma estimativa dos custos dos materiais e dos serviços para a implantação dos

dispositivos de recarga (Tabela 2), visto o estudo da viabilidade da recarga (por não

haver  contrapartida  financeira)  não  admitir  ainda  um  estudo  de  viabilidade

econômica nesta fase. Recentemente, com a publicação da lei que instituiu o IPTU



Verde e futuramente, quando for implantada para o DF alguma taxa sobre o serviço

de  drenagem  urbana,  possivelmente,  haverá  subsídios  para  uma  análise  da

viabilidade econômica, após a regulamentação dessas legislações.

Os resultados levantados na revisão literária apontaram diferentes níveis de

viabilidades. A análise da viabilidade técnica foi muito eficaz e propiciou, sobretudo,

o levantamento dos custos envolvidos na implantação do sistema, uma vez definido

o sistema de recarga a ser utilizado e demonstrou que a implantação dos sistemas é

viável  nas  áreas  classificadas  como  Elevada  ou  Moderada  Viabilidade,  que

correspondem a cerca de 66,3% do território do DF, taxa bastante significativa. Na

estimativa dos custos para cada sistema (Costa, 2017), foram utilizados os dados de

preços unitários da NOVACAP (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do País),

que variaram entre R$ 559,90 (trincheira) e R$ 6.005,53 (calha), conforme Tabela 2

(Oliveira et al, 2017).

Tabela 2: Estimativa de custos para cada sistema de recarga artificial

Orçamento: Sistema Caixa de Recarga (até 200 m2 de cobertura)

Códig
o

Descrição Und
.

Quant
.

Preço
Unit.

Preço
Item

(R$) (R$)

4439 Fornecimento  e  assentamento  de  manta
geotêxtil

m2 0,90 16,31 14,68

5021 Escavação manual m3 1,34 200,69 268,92

4208 Fornecimento de cascalho m3 1,34 30,00 40,20

4205 Espalhamento de material escavado m3 1,34 101,31 135,76

4340 Tubo PVC DN 100 m 4,50 20,28 91,26

4601 Plantio de grama batatais, com adubação m2 0,90 10,09 9,08

TOTAL - - - 559,90

Orçamento: Sistema de Trincheira de Recarga (até 150 m² de cobertura)

Código Descrição Und. Quant.
Preço
Unit.

Preço Item

(R$) (R$)

4439 Fornecimento  e  assentamento  de  manta
geotêxtil

m2 1,65 16,31 26,91

5021 Escavação manual m3 1,32 200,69 264,91

4208 Fornecimento de cascalho m3 1,32 30,00 39,60

4205 Espalhamento de material escavado m3 1,32 101,31 133,73



4340 Tubo PVC DN 100 m 4,00 20,28 81,12

4601 Plantio de grama batatais, com adubação m2 1,65 10,09 16,65

TOTAL - - - 562,92

Orçamento: Sistema Calha de Recarga (recomendado para áreas de cobertura de 200 a 1500
m2)

Código Descrição Und. Quant.
Preço
Unit.

Preço
Item

(R$) (R$)

4439 Fornecimento  e  assentamento  de  manta
geotêxtil

m2 5,50 16,31 89,71

5021 Escavação manual m3 11,00 200,69 2.207,59

4208 Fornecimento de cascalho m3 11,00 30,00 330,00

4205 Espalhamento de material escavado m3 11,00 101,31 1.114,41

4340 Tubo PVC DN 100 m 6,00 20,28 121,68

4601 Plantio de grama batatais, com adubação m2 5,50 10,09 55,50

6617 Profissional nível superior para ensaio de campo h 4,00 75,90 303,60

6622 Profissional nível médio para ensaio de campo h 8,00 22,94 183,52

6617 Profissional  nível  superior  para  projeto  de
recarga

h 20,00 75,90 1.518,00

- Taxa  registro  de  ART/CREA  (contrato  até  R$
8.000.00)

valor 1,00 74,37 81,53

TOTAL - - - 6.005,5

Fonte: Costa (2017), NOVACAP (2015)

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A dinâmica de ocupação territorial,  no Distrito Federal,  se caracteriza pela

conversão de áreas rurais em áreas urbanas sem o devido planejamento urbano e

ambiental, o que tem provocado impactos consideráveis sobre os recursos naturais,

principalmente, os recursos hídricos (Eichler, 2012).

Dessa forma, Brasília  se encontra com muitas dificuldades de gestão dos

processos  de  ocupação  e  crescimento  urbano  e  já  encontra  um  processo  de

saturação  urbano-populacional  que  é  causador  de  uma série  de  problemas  tais

como:  grilagem  de  terras,  ocupação  indevida  com  conflito  de  uso  do  solo,

proliferação de ocupações irregulares,  impermeabilização do solo,  sobrecarga de

sistemas públicos básicos e os consequentes impactos ambientais correlacionados

(Dias, 2011)



2.1. Recarga natural dos aquíferos

Toda a água existente no planeta Terra está em constante movimentação

através do ciclo hidrológico. O ciclo pode ser subdividido na porção atmosférica-

superficial  e  na  porção  superficial-subterrânea,  sendo  sua  principal  distinção  a

velocidade de movimentação da água que é rápida no primeiro (dias a meses) e

lenta a muito lenta no segundo compartimento (anos a milhares de anos). Este ciclo

envolve  processos  inter-relacionados  incluindo  a  condensação,  precipitação,

infiltração  da  água  nos  solos,  escoamento  pela  superfície,  escoamento  interno,

transpiração pelas plantas, evaporação direta a partir de lâminas de água livres (rios,

córregos e lagos), dentre outros (Fetter, 1994). 

A recarga natural inclui a parcela das águas pluviais que depois de infiltrada

nos  solos  alcance  a  zona  saturada  dos  aquíferos.  Desta  forma  fica  claro  que

alterações nas áreas de recarga como impermeabilização, compactação dos solos e

desmatamento afetam o processo de recarga natural e consequentemente o ciclo

hidrológico. 

A recarga natural dos aquíferos dá-se em áreas que combinem dois fatores

fundamentais: a disponibilidade de água; seja oriunda de precipitação pluviométrica

ou  de  corpos  d’água  superficiais;  e  a  presença  de  formações  geológicas  que

permitam a infiltração e transporte subterrâneo da água, como por exemplo, solos

arenosos (Moura, 2004).

2.2. Recarga artificial dos aquíferos 

A água subterrânea não está distribuída de forma homogênea no planeta. Em

alguns locais, em função do clima e de características geológicas, há disponibilidade

desse recurso e em outros não. Para minimizar os efeitos da dependência desses

fatores  e da superexplotação,  a  recarga artificial  é  muito  utilizada em diferentes

localidades do mundo. 

A água utilizada em recarga pode ter diferentes origens: águas residuais de

estações de tratamento, água dessalinizada, água de corpos hídricos superficiais,



água subterrânea e água da chuva recolhida dos telhados de casas (esta última que

foi utilizada na maioria dos estudos no DF). 

A  recarga  artificial  pode  ser  praticada,  a  princípio,  em  qualquer  tipo  de

formação permeável que tenha condições de armazenar e transmitir água. Pode ser

definida como uma atividade planejada cujo objetivo principal consiste em aumentar

a  quantidade  de  água  subterrânea  disponível,  através  da  construção  de

infraestruturas  projetadas  para  aumentar  a  recarga  natural,  ou  para  facilitar  a

percolação das águas superficiais ou para introduzir diretamente a água no aquífero

através de furos de injeção (Diaz  et al. 2000 e Diamantino 2005, apud Campos &

Gonçalves, 2015).

Dillon (2005) considera que a recarga artificial é uma ferramenta importante

para a gestão da recarga de aquíferos, e Fetter (1994) define que a recarga artificial

consiste  de  qualquer  processo  que  induza  infiltração  ou  injeção  de  água  nos

aquíferos,  seja  ela  planejada ou não,  autores  citados por  Campos  &  Gonçalves

(2015).

Um  dos  principais  objetivos  da  recarga  artificial  consiste  em  aumentar  a

disponibilidade  dos  recursos  hídricos  subterrâneos,  mas  pode  ser  utilizada  para

outros  fins  como,  por  exemplo,  para  o  controle  da  intrusão  salina  em aquíferos

costeiros, armazenamento de água, redução da subsidência dos solos, melhoria da

qualidade da água através da remoção de sólidos suspensos pela filtração pelo solo

ou através da diluição por mistura com as águas subterrâneas existentes. 

2.3. Diagnóstico da Viabilidade da Recarga Artificial no DF

Os trabalhos pioneiros sobre aplicação de técnicas de recarga artificial  no

Distrito  Federal  são  atribuídos  a  Cadamuro  (2002),  Cadamuro  et  al.  (2002)  e

Cadamuro  &  Campos  (2005)  visando  à  recarga  de  aquíferos  em  condomínios

horizontais  na  Região  Administrativa  de  Sobradinho,  DF.  Os  autores  avaliaram

técnicas de recarga artificial em aquíferos profundos, com captação de água pluvial

por meio de calhas, em coberturas experimentais. 

Foram testadas duas técnicas distintas de recarga artificial, com injeção direta

e indireta de água no aquífero fraturado. A recarga indireta é realizada por caixas de



recarga rasas, através da zona não saturada do aquífero freático, enquanto que a

recarga direta é direcionada para as fraturas dos aquíferos, através de um poço de

injeção  com 180  metros  de  profundidade.  As  caixas  cilíndricas  têm 1  metro  de

diâmetro  e 2,5  metros  de profundidade,  tendo sido  testados quatro  sistemas de

caixas de recarga: uma revestida com anéis de manilhas perfuradas, uma revestida

com parede  de  tijolos  espaçados,  uma preenchida  com areia  grossa  (~25% de

porosidade) e uma preenchida com cascalho grosso (45% de porosidade).

Os  resultados  alcançados  sugerem que  as  técnicas  de  recarga  aplicadas

possibilitam aumento da disponibilidade hídrica,  com o incremento  das áreas de

recarga e minimização dos efeitos da impermeabilização do local, funcionando como

importante ferramenta para a gestão dos recursos hídricos da região. 

No entanto, Cadamuro (2002) também testou um sistema direto de injeção

em  poço  tubular  profundo  utilizando  água  de  precipitação  de  chuvas.  Tais

experimentos indicaram que a transmissividade dos quartzitos e metarritmitos não é

suficiente para se alcançar resultados minimamente satisfatórios. Assim, segundo o

autor, a recarga artificial no Distrito Federal deve ser processada a partir dos solos. 

2.4. Subdivisão em Áreas de Acordo com as Características dos Aquíferos 

Para avaliação dos solos do Distrito  Federal,  de acordo com CAMPOS &

GONÇALVES (2015), os mesmos foram reagrupados em três categorias a partir dos

seguintes  critérios:  solos  espessos  com textura  argilosa  a  muito  argilosa;  solos

espessos  com  textura  média  a  arenosa  e  solos  rasos  ou  pouco  espessos.  Na

primeira classe estão inseridos os latossolos derivados de rochas mais ricas em

areia, incluindo as formações Serra da Meia Noite e Ribeirão Contagem. O segundo

grupo  inclui  latossolos  derivados  de  rochas  argilosas  do  Grupo  Bambuí  e  da

Formação Córrego do Sansão, além de argissolos e nitossolos derivados de rochas

carbonáticas  e  pelíticas  da  Formação  Córrego  do  Barreiro.  O  terceiro  grupo  é

integrado por cambissolos, neossolos litólicos e neossolos quartzarênicos, além de

gleissolos e plintossolos. 

No  caso  dos  solos  espessos  a  textura  foi  a  única  propriedade  avaliada,

entretanto, a estrutura é uma propriedade fundamental no controle do funcionamento



hídrico dos solos e de sua favorabilidade à recarga. Os latossolos, de forma geral,

apresentam  estrutura  granular  nos  horizontes  superficiais  (A  e  A/B)  e  estrutura

grumosa em maiores profundidades. Como o processo de recarga artificial deverá

se processar a maiores profundidades, a estrutura grumosa é a mais importante

para a avaliação da eficiência ou viabilidade da infiltração. 

Latossolos  de  textura  média  são  duplamente  favorecidos  com relação  ao

potencial de infiltração: apresentam grãos simples de quartzo com tamanho areia

fina a média, além da estruturação granular comum nos horizontes superficiais e

estrutura grumosa em maiores profundidades. 

Os  argissolos  e  nitossolos,  apesar  de  apresentarem  gradiente  textural

(incremento de argila total no horizonte B a partir do horizonte A) são fortemente

estruturados  em  estrutura  granular  média  a  grande  comum.  Este  caráter  físico

resulta  em  condições  bastante  favoráveis  à  infiltração  de  águas  na  zona  não

saturada dos horizontes.

Os  solos  rasos  que  ocupam  áreas  de  maior  declividade,  incluindo

cambissolos,  neossolos  e  plintossolos  compõem  um  grupo  com  condutividade

hidráulica com ordem de grandeza 10-7 m/s.

Os  solos  hidromórficos  com  elevado  grau  de  deficiência  de  drenagem,

incluindo  gleissolos,  organossolos  e  espodossolos  não  devem ser  submetidos  a

processos de recarga artificial, pois de forma geral representam zonas de descarga

dos aquíferos  e por  serem associados a  ambientes sensíveis  do  ponto  de vista

ambiental (em muitos casos sua ocupação é vedada pela legislação). 

3. DESCRIÇÃO DA ÁREA

O Distrito Federal é considerado uma área de grande sensibilidade quanto

aos recursos hídricos. Por ser uma região de nascentes, também conhecida como o

“berço  das  águas”,  seus  rios  apresentam  vazões  reduzidas  o  que  provoca  um

crescimento quanto à dependência da descarga de base oferecida pelos aquíferos.

Desta região  surgem as nascentes que contribuem para a  formação das bacias

hidrográficas Nacionais: Paraná, do Tocantins-Araguaia e Bacia do São Francisco

(figura 5).



Figura 5: Bacias Hidrográficas do Distrito Federal e entorno.

A Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Paranoá faz  parte  da  Bacia  nacional  do  Rio

Paraná,  constituída  também  no  DF  pelas  bacias  hidrográficas  do  Rio  São

Bartolomeu, Rio Descoberto, Rio São Marcos e Rio Corumbá. 

A bacia hidrográfica do rio Paranoá está situada na porção central do Distrito

Federal,  sendo  a  que  apresenta  maior  concentração  populacional,  possuindo

características  de  predominância  urbana,  pois  aí  localizam-se  grande  parte  das

cidades do DF. Possui  uma área de drenagem de aproximadamente 1.000 km²,

sendo a única que está totalmente inserida no território distrital.



Figura 6: Imagem do Distrito Federal com delimitação da Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá (área
colorida).

Ressalta-se,  que  no  âmbito  do  Plano  de  Gerenciamento  Integrado  de

Recursos  Hídricos  (PGIRH),  adotou-se  a  delimitação  até  o  exutório  da  bacia,

embora a delimitação largamente utilizada corresponda ao eixo da barragem do lago

Paranoá,  procedimento  não  usual  do  ponto  de  vista  hidrológico.  Dessa  forma,

quando se fala em bacia hidrográfica do rio Paranoá está inclusa a área a montante

do lago bem como, a área de contribuição a jusante até o rio São Bartolomeu (site

CBH Paranoá, 2018).

A bacia do rio Paranoá apresenta cerca de 30% de sua área ocupada por

núcleos  com  características  urbanas,  26%  por  formação  savânica  e  25%  por

formação campestre. Cerca de 5% da superfície da bacia são ocupados por corpos

de água (Golder e Fahma, 2004).

Entre  os  principais  cursos  de  água  destacam-se  o  Riacho  Fundo  e  os

ribeirões do Gama, Bananal, Torto e Cabeça de Veado. Em 1961, o represamento

das águas desses cursos de água deu origem ao lago Paranoá, inundando terrenos

situados abaixo de 1000 m de altitude em relação ao nível do mar. A criação desse



lago teve como objetivos amenizar  as condições climáticas da região do Distrito

Federal, permitir a geração de energia elétrica, além de propiciar opções de lazer à

população. Além disso, o Lago Paranoá passou a ser utilizado para abastecimento

público com a inauguração da Estação de Tratamento de Água do Lago Norte em

outubro de 2017, isto no auge da crise hídrica no DF.

Segundo informações contidas no site  do comitê  de Bacia do Paranoá,  o

volume de água acumulado é de aproximadamente 510 milhões de m³ e a superfície

de seu espelho de água perfaz 38 km² (Campana et al.,  1998). O lago Paranoá

apresenta  uma  profundidade  máxima  de  40  m e  média  igual  a  13  m.  A  Usina

Hidrelétrica  do  Paranoá  se  aproveita  deste  desnível,  abastecendo  parcialmente

Brasília com um potencial gerador de 30 MW, principalmente no horário de pico.

Além do lago Paranoá, nessa bacia se localiza o Lago Santa Maria, formado

pelo barramento do ribeirão que lhe dá nome, a montante da confluência com o

ribeirão  Três  Barras.  Dentre  os  tributários  do lago Santa  Maria  se  destacam os

córregos  Santa  Maria,  Vargem Grande  e  Milho  Cozido.  Esse  lago  é  o  principal

responsável pelo abastecimento de água do Plano-Piloto, sendo que sua área de

contribuição, de 101 km², está quase toda inserida no Parque Nacional de Brasília.

O nível de água normal de operação é 1072 m. (Campana et al., 1998,  apud  site

CBH Paranoá, 2018). 

3.1. Solos

Os solos, além de filtrarem as águas e regularem a disponibilidade hídrica em

subsuperfície, são reservatórios de água. Os espaços vazios (poros ou interstícios)

entre os grãos de solos, quando saturados de água, constituem os denominados

sistemas  aquíferos  intergranulares,  cujos  atributos  físicos  como:  composição,

porosidade, textura e estrutura, são controladores da taxa de infiltração de água nos

solos.

Segundo  CAMPOS  &  GONÇALVES  (2015),  o  tipo  de  solo,  associado  à

declividade do terreno,  uso da terra e cobertura vegetal,  variabilidade espacial  e

temporal de chuva, constituem os principais fatores reguladores da recarga natural

dos reservatórios subterrâneos (aquíferos intergranulares e fraturados). 



As  principais  classes  de  solos  mapeadas  no  DF  são  os  Latossolos,  que

ocupam cerca de 50% da área e os Cambissolos, que recobrem aproximadamente

30%, conforme mostra a Figura. As descrições relativas a cada tipo de solo do DF

estão  disponíveis  no  “Levantamento  de  Reconhecimento  dos  solos  do  Distrito

Federal”, Embrapa (1978).

Figura 7: Mapa de solos do Distrito Federal, na escala 1:100.000, com indicação das classes de
solos atualizadas ao Sistema Brasileiro de Classificação dos solos. Fonte: Embrapa, 2004.

Os Latossolos podem ser classificados em Latossolos Vermelhos (38% da

área) e Latossolos Vermelho-Amarelos (15%). Esses solos são formados a partir de

rochas  metamórficas  ricas  em  quartzo  e  sílica  e  ocorrem,  frequentemente,  em

terrenos de relevo plano a suave ondulado.

Os  Latossolos  são  comumente  solos  profundos,  de  até  20  metros  de

espessura e possuem capacidade moderada de infiltração de água. Em superfície, a

taxa  de  infiltração  (condutividade  hidráulica)  dos  Latossolos  varia  na  ordem  de



grandeza de 10-4 m/s a 10-7 m/s e, em profundidades de 50 cm a 200 cm, são

comuns valores na ordem de 10-6 m/s a 10-7 m/s. Devido às suas características,

esses solos possibilitam o desenvolvimento de importantes aquíferos intergranulares

e ocupam excelentes áreas de recarga para aquíferos fraturados. 

Os  Cambissolos  são  solos  que  apresentam  pouca  alteração  e  possuem

material cascalhento. Variam desde rasos a profundos, atingindo entre 0,2 a 1 metro

e estão associados a relevo ondulado a forte ondulado, como vales e encostas de

morros.

Esses solos possuem alta porosidade próximo à superfície e baixa taxa de

infiltração em profundidade. Em superfície, a taxa de infiltração varia na ordem de

grandeza de 10-4 m/s a 10-8 m/s e, em profundidades menores que 100 cm, são

comuns valores de condutividade hidráulica na ordem de 10-4 m/s. 

Os  cambissolos  não  constituem  bons  aquíferos  intergranulares,  nem

representam áreas de recarga significativas. As condições de espessura restrita e

capacidade  de  infiltração  de  baixa  a  moderada,  limitam  o  desenvolvimento  de

expressivos reservatórios. 

Os neossolos presentes no DF podem ser litólicos, quartzarênicos ou flúvicos,

que  ocorrem  em  áreas  inferiores  a  1%  da  poligonal  total.  Os  neossolos

quartzarênicos são solos rasos a profundos, com espessura variável entre 0,5 e 2

metros.  Estão  associados  à  relevos  planos  ou  levemente  ondulados,  possuem

grande permeabilidade e alta taxa de infiltração. Como são solos formados a partir

da alteração de rochas quartzíticas e areníticas, caracterizam-se por camadas de

areias inconsolidadas e, portanto, são muito susceptíveis à erosão.

4. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

4.1. Identificação do Problema

Com o intuito de reforçar a importância da recarga artificial de aquífero como

ação de intervenção, o mapa de risco ecológico de perda de área de recarga natural



do Distrito Federal, elaborado no estudo do Zoneamento Ecológico-Econômico 2016

do DF é apresentado na Figura 8. 

Figura 8: Mapa de risco ecológico de perda de área de recarga de aquífero do DF- Fonte:
Zoneamento Ecológico-Econômico DF (2016)

Pelo mapa, pode-se observar que as áreas com risco de perda de recarga

natural  de aquífero atinge 63,3 % do território do DF, considerando a soma das

áreas classificadas com risco médio, alto e muito alto. 

Ao analisar apenas a Bacia do Paranoá,  observa-se a predominância das

cores que correspondem ao risco de perda de área de recarga natural alto e médio,

devido ser uma bacia com alto grau de urbanização.

4.2. Justificativa

A Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá foi  escolhida por sua importância no

contexto geopolítico do Brasil. Está localizado o centro do poder federal e distrital,

possui  várias  áreas  tombadas  historicamente,  sendo considerada  pela  UNESCO

como Patrimônio  cultural  da  Humanidade e  ainda neste  contexto,  encontra-se  o



Lago Paranoá, além de toda sua importância histórica, passou a fornecer água para

o abastecimento público do DF em 2017.

Além disso, sua escolha justifica-se por ser uma bacia predominantemente

urbana,  com  alto  grau  de  impermeabilização  do  solo  e  maior  concentração

populacional, pois aí se localizam quase inteiramente as regiões administrativas de

Brasília, Lago Norte, Lago Sul, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, Candangolândia,

Cruzeiro e Guará, além de parte da RA de Taguatinga. É responsável por drenar

uma área de cerca de 1.004,7 km² dentro do Distrito Federal, sendo a única que está

totalmente inserida no Distrito Federal, de acordo com a página eletrônica do Comitê

de Bacia do Paranoá.

A relevância da implantação da recarga artificial  de aquíferos na Bacia do

Paranoá será aumentar os estoques dos sistemas subterrâneos, já que parte da

população  é  abastecida  diretamente  por  água  subterrânea,  possibilitando  a

infiltração de água como compensação à área impermeabilizada, consequentemente

reduzindo o escoamento superficial e erosão do solo.

4.3. Objetivo
O objetivo com a execução do projeto é aumentar a disponibilidade hídrica na

Bacia  Hidrográfica  do  Paranoá  -  Distrito  Federal,  com o  aumento  dos  estoques

subterrâneos,  ao indicar a  viabilidade para implantação dos sistemas de recarga

artificial de aquíferos, como ferramenta para gestão de recursos hídricos.

4.4. Resultados e Impactos Esperados

Os objetivos mais comuns para aplicação das técnicas de recarga artificial e

os  resultados  associados  à  aplicação  das  técnicas,  segundo  CAMPOS  &

GONÇALVES (2015) incluem: 

-  Armazenar  água  para  a  garantia  da  segurança  hídrica  ampliando  a

disponibilidade hídrica em quantidade e qualidade para suprir as demandas de usos

múltiplos dentro da visão de desenvolvimento sustentável; 



- Restaurar aquíferos sobrexplotados por períodos prolongados de forma a se

alcançar sua sustentabilidade; 

- Garantir o abastecimento em períodos de estiagem 

- Armazenar água local ou importada para servir como reservatório regulador

do aquífero (Goldshmid 1974); 

- Melhorar a qualidade da água de aquíferos naturalmente com problemas de

qualidade ou contaminados pela ação humana (Stamos et al. 2013);

- Reativar nascentes que sofreram colapso por inversão do fluxo subterrâneo

ou pela impermeabilização das áreas de recarga; 

- Diminuir o volume de escoamento superficial para minimizar os impactos do

excedente  das  águas  pluviais,  incluindo  erosão  e  assoreamento  dos  corpos

receptores; 

- Diluir  águas do aquífero controlando a salinidade em zonas agrícolas ou

áreas  que  sofreram  contaminação  por  diferentes  fontes  (ex.  nitrato  em  áreas

urbanas sem coleta e tratamento dos efluentes); 

-  Controlar  a  subsidência  do  solo  por  excesso  de  bombeamento.  Os

processos  de  afundamento  do  solo  incluindo  solapamentos  e  subsidências  são

comumente relacionados às elevadas taxas de bombeamento dos aquíferos que

rebaixam  a  superfície  potenciométrica  com  consequente  reacomodação  da

superfície do terreno; 

-  Misturar  águas  de  diferentes  qualidades  de  forma  a  se  proporcionar  o

tratamento in situ por diluição de substâncias naturalmente presentes no aquífero ou

de contaminantes (Stamos et al. 2013); 

- Estabilizar a composição química, o pH e a temperatura da água.

4.5. Ações de Intervenção

Para  disseminação  dos  sistemas  de  recarga  artificial  algumas  ações  de

intervenção deverão ser realizadas. Como tenho participado e acompanhado este



processo  desde  2015,  algumas  ações  no  sentido  de  criar  obrigatoriedades  em

determinados casos  e  ações  de incentivos  em outros,  estão  sendo  discutidas  e

algumas foram aprovadas recentemente, como a lei que cria o IPTU verde para o

DF,  publicada  em  16/08/2017  e  Resolução  sobre  Recarga  Artificial,  que  houve

audiência pública em fevereiro de 2018 e está na fase de análise das contribuições à

minuta de resolução.

 

4.5.1. IPTU Verde

A Lei  Distrital  nº  5965  de  16/08/2017  criou  o  programa IPTU Verde,  que

dispõe  sobre  a  redução  no  Imposto  Predial  e  Territorial  Urbano  –  IPTU  como

incentivo ambiental destinado a proteger, preservar e recuperar o meio ambiente.

Podem se beneficiar com a redução do IPTU os proprietários de imóveis residenciais

e não residenciais que adotem medidas ambientais citadas no Art. 1º § 1º descritos

a seguir. O percentual a ser descontado no IPTU foi tratado no Artigo 4º e 5º, que

poderá  ser  cumulativo  e  poderá  alcançar  o  limite  de  30% do valor  do  IPTU do

contribuinte:

“Art.  1º  Fica  instituído  no  Distrito  Federal  o  Programa  IPTU  Verde,  cujo

objetivo é fomentar  medidas de redução de consumo de recursos naturais e de

impactos ambientais, as quais preservem, protejam e recuperem o meio ambiente,

mediante a concessão de benefício tributário ao contribuinte.

 § 1º O benefício tributário a que se refere o caput consiste na redução do

Imposto Territorial e Predial Urbano - IPTU aos proprietários de imóveis residenciais

e não residenciais que adotem as seguintes medidas:

I - arborização;

II - implantação de quintal e calçadas verdes;

III - sistema de captação da água de chuva;

IV - sistema de reúso de água;

V - sistema de aquecimento hidráulico solar;



VI - sistema de aquecimento elétrico solar;

VII - construções com material sustentável;

VIII - utilização de energia passiva;

IX - sistema de energia eólica;

X - implantação de telhado verde em todos os telhados disponíveis no imóvel

para esse tipo de cobertura;

XI - separação de resíduos sólidos;

XII - manutenção do terreno sem a presença de espécies exóticas invasoras

e cultivo de espécies arbóreas nativas;

XIII - utilização de lâmpadas de LED.

.....

Art. 4º O percentual a ser descontado no IPTU de que trata esta Lei observa a

seguinte proporção:

I - 2% para as medidas previstas no art. 1º, § 1º, I e II;

II - 3% para as medidas descritas no art. 1º, § 1º, V, VI, VIII e XI;

III - 7% para as medidas descritas no art. 1º, § 1º, III, IV e XIII;

IV - 9% para as medidas descritas no art. 1º, § 1º, VII e IX;

V - 11% para a medida descrita no art. 1º, § 1º, X;

VI - 15% para a medida descrita no art. 1º, § 1º, XII.

Art. 5º O benefício de que trata esta Lei é concedido uma única vez para cada

medida ambiental implantada, sendo permitida a cumulação por medidas diversas,

bem como com outros descontos eventualmente concedidos pelo Poder Executivo,

desde que não ultrapasse o limite de 30% do valor do IPTU do contribuinte para

pagamento à vista e 20% para pagamento parcelado.”

Como a Bacia do Rio Paranoá é essencialmente urbana, o IPTU Verde após

regulamentação, poderá ser um grande incentivo tributário para a implantação dos



sistemas de recarga artificial de aquíferos na área urbana. Um grupo de trabalho

formado por técnicos das Secretarias de Fazenda e Meio ambiente foi criado para

regulamentar a lei.

4.5.2. Resolução sobre Diretrizes para Recarga Artificial de Aquíferos no DF

A  minuta  de  resolução  que  foi  objeto  da  Audiência  Pública  ADASA  Nº

001/2018  teve como objetivo: obter subsídios e informações adicionais referente a

minuta de resolução que estabelece as diretrizes de sistema de recarga artificial dos

aquíferos utilizando águas de chuva captadas nas coberturas nos bens imóveis no

Distrito Federal que disponham de captação de águas subterrâneas.

A futura resolução obriga usuários de água subterrânea que se enquadrem

em  determinadas  condições  a  implantarem  o  sistema  de  recarga  artificial.  A

obrigatoriedade de implantação do sistema será definida pela ADASA na ocasião da

análise dos processos para emissão de outorga prévia e outorga do direito de uso

de  recursos  hídricos  de  água  subterrânea.  Além  disso,  a  minuta  traz  a

obrigatoriedade da recarga para os imóveis localizados na Bacia Hidrográfica do Rio

Paranoá, conforme disposto no Art. 4º, I, b:

“Art. 4°. Nos bens imóveis localizados em áreas urbanas cujos solos sejam

classificados  como  de  Moderada  Viabilidade  e  nas  áreas  rurais  com  solos  de

Elevada ou Moderada Viabilidade, e que não estejam enquadrados nos casos de

comprovada impossibilidade técnica de instalação do sistema de recarga artificial, a

implantação de sistema de recarga artificial de aquíferos é: 

I.  Obrigatória  para  os  usuários  de  água  subterrânea  captada  por  poços

manuais e tubulares: 

a) nas Áreas de Proteção de Mananciais; 

b) na Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá; 

c)  em  Unidades  Hidrográficas  com  escassez  hídrica  que  venham  a  ser

definidas pela ADASA; o

d) para empreendimentos comerciais ”



Cabe ressaltar que o texto da resolução é uma minuta que ainda está em

discussão, e portanto poderá sofrer alterações.

4.6. Atores Envolvidos

As  ações  de  intervenção  necessárias  para  atingir  o  objetivo  do  projeto

dependerão  da  articulação  de  vários  atores,  como  o  órgão  gestor  de  recursos

hídricos  (Adasa),  Secretaria  de  Meio  ambiente  do  DF,  CREA,  Administrações

regionais,  comitês de bacias, profissionais da construção civil,  entre outros,  para

divulgação da importância e incentivo para implantação dos sistemas.

Para que a implantação dos sistemas tenha efetividade no Distrito Federal, e

principalmente na Bacia do Paranoá, é fundamental que se estabeleçam parcerias

institucionais  entre  os  diferentes  atores  envolvidos  no  processo,  sociedade  civil,

empresas privadas e as instituições governamentais do DF.

A ADASA como responsável pela gestão dos recursos hídricos deve ser a

instituição centralizadora das ações, desde a normatização à análise dos processos

de água subterrânea em que poderá ser exigida a instalação, quando couber.

A Secretaria de Fazenda do DF como responsável pela análise dos processos

para concessão dos descontos do IPTU Verde, quando regulamentado.

Os  condomínios  horizontais  do  Distrito  Federal  é  um  segmento  em  que

particularmente a implantação de sistemas de recarga deve ser encorajada, uma vez

que muitos deles utilizam águas subterrâneas para seu abastecimento e apresentam

boas condições para a viabilização da recarga artificial (lotes grandes, manutenção

de áreas verdes, população com maior esclarecimento sobre questões ambientais,

etc.). Desta forma, é importante que a Associação dos Condomínios Horizontais do

Distrito Federal também participe das estratégias para a implantação dois sistemas

de recarga de forma efetiva no território distrital (CAMPOS & GONÇALVES, 2015).

4.7.  Recursos Necessários



Foram  necessários  recursos  financeiros  para  contratação  de  consultoria

técnica para elaboração do estudo sobre a viabilidade técnica para implantação da

recarga artificial de aquíferos no DF, conforme termo de referência elaborado em

2015.

Quanto à construção dos sistemas caberá à cada proprietário ou responsável

pelo imóvel  custear as despesas de instalação, tanto de assessoria técnica quanto

execução da obra.  Os valores estimados para instalação dos sistemas variaram

entre R$ 559,90 e R$ 6.005,53; de acordo com o tipo de sistema e dimensões de

cobertura, conforme estimativa de custos descritos na Tabela 2.

4.8. Orçamento

O orçamento definido no Termo de Referência para contratação via Unesco

do estudo técnico sobre a implantação da recarga artificial no Distrito Federal foi no

valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 

Este valor refere-se apenas ao relatório sobre a viabilidade técnica para o DF.

Estudos complementares poderão ser realizados como análise de viabilidade

econômica, em que será necessário novas dotações orçamentárias para contratação

de outros estudos e outras ações necessárias.

4.9. Viabilidade

Segundo Campos & Gonçalves (2015), a implantação da recarga artificial no

Distrito  Federal  é  viável  para as áreas classificadas como Elevada Viabilidade e

Moderada  Viabilidade,  conforme  apresenta  o  Mapa  de  Viabilidade  de  Recarga

Artificial do DF (Figura 1). Pela análise dos dados, como resultado temos o índice de

aproximadamente 66% de áreas viáveis à implantação da recarga artificial no DF.

Na área demarcada (Bacia  do  Paranoá)  no  mapa a  seguir,  pode-se observar  a

predominância  das  áreas  classificadas  como  alta  e  moderada  viabilidade,

representadas pelas cores verde e amarelo respectivamente.



Figura 9: Mapa do DF com a classificação das áreas quanto à viabilidade da recarga artificial, com
delimitação da Bacia do Paranoá: Elevada Viabilidade (verde),  Moderada Viabilidade (amarelo)  e
Baixa Viabilidade ou Inviável (vermelho).

4.10. Riscos e Dificuldades

As  maiores  dificuldades  enfrentadas  são  o  cumprimento  dos  prazos

planejados (cronograma) e articulação entre os atores envolvidos no processo, por

depender  de  consenso  entre  órgãos,  superintendências,  profissionais  técnicos  e

além disso, vontade política e autorização legislativa, quando exigível.

4.11. Cronograma

A seguir o cronograma com as ações já executadas e o planejamento das
ações futuras:

2015 2016 2017 2018 2019

Elaboração  do  Termo X



de Referência
Contratação e entrega
dos produtos

X

Grupo  de  trabalho
para  discussões
minuta de resolução

X X X X

Audiência Pública Ocorreu
em

fevereiro
de 2018

Discussão  das
contribuições  pós
audiência pública

X

Publicação  de
resolução

Previsão
2018

Execução  após
publicação

A partir da
publicação

da
resolução

X

Acompanhamento  e
avaliação

Após
publicação

da
resolução

X

4.12. Gestão, acompanhamento e Avaliação

A  gestão  e  o  acompanhamento  serão  realizados  pela  Coordenação  de

Outorgas  da  Superintendência  de  Recursos  Hídricos  da  Adasa,  que  é  o  ente

competente pela emissão de outorgas de recursos hídricos do DF.

Este acompanhamento só será possível após publicação da resolução, sendo

realizada pela Coordenação de Outorgas que será responsável  pela análise dos

processos  e  exigência  da  implantação  dos  sistemas  pelos  usuários  de  água

subterrânea, nos casos cabíveis.

A avaliação sobre a efetividade da ação de intervenção poderá ser analisada

e discutida em estudos posteriores.

5. TERMO DE REFERÊNCIA

O Termo de Referência (TR) para contratação de consultoria pela Adasa para

realização de um estudo sobre a viabilidade da recarga artificial de aquíferos no DF



foi  elaborado  e  publicado  em  2015.  Este  estudo  resultou  no  relatório  técnico

“Diretrizes  para o desenvolvimento de recarga artificial  de aquíferos no DF” que

subsidiou  a  elaboração  de  minuta  de  resolução  sobre  o  assunto,  que  foi  para

consulta  pública  para  discussão  e  recebimento  de  contribuições  na  Audiência

Pública nº 001/2018. A seguir o referido TR original:

TERMO DE REFERÊNCIA

Estudo para implantação da Recarga Artificial de Aquífero no Distrito Federal

PRODOC 914 BRZ 2016

UNIDADE SOLICITANTE: Superintendência de Recursos Hídricos.

1. TIPO DE SOLICITAÇÃO: ( X ) Contrato de Consultor por Produto

2. FINALIDADE  DA
CONTRATAÇÃO: 

Contratação  de  consultor  para  desenvolvimento  de  estudo  que
subsidiará elaboração de Resolução para implantação de Recarga
Artificial de Aquífero no âmbito do Distrito Federal.

3. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO:

3.1 Descrição: 

Profissional  com  no  mínimo  mestrado,  experiência  comprovada  na  área  de  hidrogeologia  e
desenvolvimento de trabalhos com recarga artificial de aquíferos em localidades da Região Centro-
Oeste.

3.2 Experiência Profissional Anterior:

Mínimo de 12 (doze) meses:

- Experiência em trabalhos de consultoria na área de hidrogeologia;

- Experiência em trabalhos sobre recarga artificial de aquíferos no Distrito Federal ou localidades da
Região Centro-Oeste;

- Experiência em trabalhos para a administração pública.

3.3 Área Profissional: 

Profissional com no mínimo mestrado na área de hidrogeologia e gestão de recursos hídricos.



4. PRODUTOS OU RESULTADOS PREVISTOS:

Serão entregues documentos técnicos que consolidem os estudos e análises realizadas, conforme
abaixo:

4.1 - Produto 1: Diagnóstico de viabilidade da implantação da recarga artificial no Distrito Federal
(documento  técnico  detalhado  contendo  a  avaliação  e  diagnóstico  da  área  do  Distrito
Federal,  com mapa  das  áreas  em que é  viável  a  implantação  da  recarga  artificial  e  a
indicação dos métodos mais indicados):

Atividades que deverão ser executadas:

 Mapeamento e indicação dos métodos de recarga: subdivisão do Distrito Federal em
áreas (de acordo com as características do solo/aquíferos subterrâneos) em que
seja  viável  a  implantação  da  recarga  artificial  e  com indicação  das  técnicas  de
recarga mais indicadas para cada subárea.

4.2 - Produto 2: Metodologia para avaliação da autorização para implantação da recarga artificial
(documento  técnico  detalhado  da  metodologia  com  as  exigências  para  emissão  de
autorização do órgão gestor distrital ao empreendedor para implantação da recarga artificial
de aquífero).

Atividades que deverão ser executadas:

 Apresentar  metodologia  para  controle  e  critérios  de  avaliação  para  emissão  de
autorização do órgão gestor distrital ao empreendedor para implantação da recarga
artificial de aquífero;

 Definição  dos  estudos  exigidos  para  emissão  desta  autorização,  conforme
determinam os artigos 5º ao 7º da Resolução nº 153/2013 do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos;     

4.3 – Produto 3: Documento Final 

Atividades que deverão ser executadas:

 Documento  técnico  detalhado  para  embasar  o  texto  da  Resolução  sobre
implantação da Recarga artificial de aquíferos no Distrito Federal;

 Cartilha didática com explicação das técnicas de recarga artificial de aquíferos e
passo a passo de como fazer;

 Mapa da viabilidade da Recarga Artificial no DF (divisão do Distrito Federal em áreas
em que seja viável a implantação da recarga artificial e com indicação das técnicas



de recarga mais indicadas para cada subárea);

 Participação em todas as reuniões, discussões e debates referentes ao assunto, nos
quais haverá transmissão de conhecimentos do consultor para a equipe da Adasa e
o aperfeiçoamento das ideias relacionadas ao assunto;

 Realização  de  workshop,  com público  de técnicos  da  ADASA e  outras  pessoas
eventualmente  interessadas,  para  apresentação  sobre  o  trabalho  desenvolvido,
resultados alcançados e orientações.

Obs: Os documentos técnicos devem ser entregues em meio impresso e digital.

          O trabalho proposto deverá ser compatível com a seguinte fundamentação legal:

 Lei  nº  9.433,  de  08  de  janeiro  de  1997,  que  institui  a  Política  Nacional  de
Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos;

 Lei nº 2.725, de 13 de junho de 2001, que institui a Política de Recursos Hídricos
e cria o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Distrito Federal.

 Lei  Distrital  nº  2.978/2002,  de  29  de  maio  de  2002,  dispõe  sobre  a
obrigatoriedade de instalação de recarga artificial de aquíferos nas propriedades
rurais e lotes de condomínios atendidos por poços tubulares para atendimento
de água;

 Lei Distrital  nº  3.793/2006, de 02 de fevereiro  de 2006,  institui  o sistema de
recarga artificial de aquíferos no Distrito Federal;

 Lei nº 4.285, de 26 de novembro de 2008, que reestrutura a Agência Reguladora
de Águas e Saneamento do Distrito Federal – ADASA/DF;

 Resolução  do  CNRH nº  153/2013,  de  17 de  dezembro  de  2013,  estabelece
critérios  e  diretrizes  para  implantação  de  Recarga  Artificial  de  Aquíferos  no
território brasileiro;

5. LOCAL DE TRABALHO

Não há necessidade de o consultor permanecer nas dependências da Adasa durante a realização de
todas as atividades inerentes ao contrato, visto envolver atividades de campo.

6. ENQUADRAMENTO NO PRODOC:

OBJETIVO: 4                   RESULTADO: 4.1                    ATIVIDADE: 4.1.1

7. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:



2 (dois) meses, a contar da celebração do contrato.

9. VALOR DAS PARCELAS:

Para Contrato por Produto/Temporário/Aquisições

Data e valor de Pagamento das Parcelas, mediante entrega dos Produtos.

N.º de Parcelas: 03 parcelas de valores diferenciados, perfazendo o valor total de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais).

PARCELA DATA PRODUTO VALOR

1ª

Trinta  dias
após  a
celebração
do contrato

Produto  1:  Diagnóstico  da  área  do
Distrito Federal, com mapeamento das
áreas em que é viável  a implantação
da recarga artificial e a indicação dos
métodos mais indicados.

R$ 5.000,00

2ª

Quarenta  e
cinco  dias
após  a
celebração
do contrato

Produto  2:  Metodologia  com  os
critérios para emissão de  autorização
do  órgão  gestor  distrital  ao
empreendedor  para  implantação  da
recarga  artificial  de  aquífero,  e  a
definição  dos  estudos  exigidos  para
emissão  desta  autorização,  conforme
determina  os  artigos  5º  ao  7º  da
Resolução  nº  153/2013  do  Conselho
Nacional de Recursos Hídricos     

R$ 5.000,00

3ª

Sessenta
dias  após  a
celebração
do contrato

Produto 3 (Produto Final): 

 Estudo técnico detalhado para
embasar o texto da Resolução
sobre implantação da Recarga
artificial  de  aquíferos  no
Distrito Federal;

 Mapa  de  recarga  artificial  do
DF;

 Cartilha didática;

 Participação  e  suporte  em
reuniões;

 Apresentação de workshop

R$ 15.000,00

TOTAL R$ 25.000,00

Brasília/DF, 28 de maio de 2015

Anexo

Critérios de Pontuação do Profissional



Item Descrição   

1 EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Pontos
por item

Pontuação
Máxima

1.1
Realização de trabalhos comprovados para a Administração Pública
na área de Gestão de Recursos Hídricos e Hidrogeologia;

2 pontos
por
trabalho

10

1.2
Desenvolvimento de trabalhos comprovados com ênfase na recarga
artificial de aquíferos na região Centro-Oeste;

2 pontos
por
projeto

10

2 EXPERIÊNCIAS ACADÊMICAS
Pontos
por item

Pontuação
Máxima

2.1 Especialização em gestão de recursos hídricos ou Hidrogeologia; 2 6

2.2 Mestrado na área de hidrogeologia ou gestão de recursos hídricos; 5 5

2.3 Doutorado na área de hidrogeologia ou gestão de recursos hídricos; 10 10

2.4
Docência de ensino superior nas áreas: geologia, geografia ou meio
ambiente (pontos por anos completos)

1  por
ano

10

2.5
Orientação  de  Trabalhos  Científicos:  atividades  de  pesquisa,
monografias, dissertações ou Teses (pontos por trabalho orientado).

1  por
trabalho

10

3 PUBLICAÇÕES
Pontos
por item

Pontuação
Máxima

3.1
Livros publicados de própria autoria relacionados a recursos hídricos;

2 pontos
por livro

10

3.2
Capítulos de livros publicados relacionados a recursos hídricos;

1 pontos
por
capítulo

5

3.3 Artigos, periódicos e cartilhas relacionados a recursos hídricos. 1 5

Pontuação Final: ___ pontos.

1) A  Adasa  poderá  solicitar,  a  qualquer  tempo,  documentação  comprobatória  das
EXPERIÊNCIAS elencadas na planilha de DESCRIÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS.

Para comprovação da experiência profissional, o candidato, se solicitado, deverá atender a
uma das seguintes opções:

a) para  exercício  de  atividade  em empresa/instituição  privada:  cópia  da  Carteira  de
Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a página de identificação do trabalhador e a página
na qual conste o registro do empregador informando o período (com início e fim, se for o caso),
acrescida de declaração do empregador com a descrição das atividades desenvolvidas para o cargo/
emprego;



b) para  exercício  de  atividade/instituição  pública:  declaração/certidão  de  tempo  de
serviço que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a
descrição das atividades desenvolvidas;

c) para exercício de atividade/serviço prestado como autônomo: contrato de prestação
de serviços ou recibo de pagamento autônomo (RPA) acrescido de declaração que informe o período
(com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, no caso de serviço prestado como
autônomo.

6. CONCLUSÃO

6.1. Considerações Finais

O  estudo  técnico  realizado  englobou  todo  o  Distrito  Federal  e  aponta  a

existência de viabilidade técnica da recarga artificial para grande parte do território,

inclusive para a Bacia Hidrográfica do Lago Paranoá, sendo bastante norteador para

futuras tomadas de decisões. 

Dentre as vantagens do sistema de recarga artificial de aquíferos na gestão

dos recursos hídricos, incluem-se: aumento da disponibilidade hídrica nos corpos

hídricos,  diminuição  do  escoamento  de  águas  superficiais,  redução  do  risco  de

enchentes, diminuição dos processos erosivos, dentre outros.

Também fica claro que a obrigatoriedade para a implantação dos sistemas de

recarga por si só não garantirá a disseminação destas boas práticas, restando, por

fim, a recomendação pela adoção de incentivos fiscais e/ou econômicos como forma

de estímulo, como exemplo do IPTU Verde, que poderá incentivar a implantação dos

sistemas em bacias urbanas, como no caso da Bacia do Paranoá. Para os novos

imóveis é extremamente viável que eles já contemplem o sistema, já na fase da

concepção do projeto.

Além disso, como a minuta da resolução sobre recarga artificial de aquíferos

no DF ainda está em fase de discussões, muitas questões, inclusive sobre os casos

de obrigatoriedade, podem sofrer alterações.

Está evidente que a viabilidade ambiental  do sistema de recarga torna-se

imprescindível para disseminação da prática, sendo recomendado estudo posterior

que permita mensurar o ganho para os recursos hídricos locais e sua efetividade. 
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