1.
REGIÃO

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO
MÉDIO ☐
BAIXO☐
MUNICÍPIO(S): Brasília – Regiões administrativas de Brazlândia

ALTO: ☐
ESTADO: Distrito Federal
e Ceilândia
SUB-BACIA(S): O projeto está localizado na porção distrital da bacia do Alto Rio Descoberto. A
Bacia do Alto Rio Descoberto fica na porção oeste do Distrito Federal, sua área total é de 304,78 km²
inserida no Distrito Federal. Na bacia hidrográfica os lotes rurais ocupam cerca de 21,94 % da área da bacia,
com trechos pequenos ocupados por pivôs de irrigação. O principal rio desta Bacia é o Rio Descoberto, um
dos afluentes do Rio Paranaíba, sendo os maiores afluentes do Descoberto o Ribeirão Rodeador e Ribeirão
das Pedras (mapa 01).
O Rio Descoberto é o maior manancial de abastecimento do Distrito Federal (DF) e contribui com
99% da produção do principal sistema de geração de água para abastecimento público da região. Para
formação desse sistema de abastecimento, foi edificada a barragem do Rio Descoberto, inaugurada em 1974
e localizada às margens da BR-070 – rodovia que liga o Plano Piloto a Águas Lindas –, a poucos metros da
divisa do DF com Goiás. O barramento do rio a deu origem a um lago de 17 Km² de extensão e com
capacidade de armazenar 102,3 hm³ de água.

Mapa 01. Localização da bacia do Alto Rio Descoberto no Distrito Federal (EMATER, 2000).
Assim, observa-se que o uso do recurso hídrico na região não está restrito ao abastecimento urbano,
a região é área produtiva do DF e está em expressiva expansão como descreve o Plano de Recursos Hídricos
do Paranaíba- PRH. Razão pela qual a região demanda atenção com foco na gestão de demanda na bacia.
2.RESPONSÁVEL - PONTO FOCAL
Proponente: Agência Reguladora de Água, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal
(ADASA)
Endereço: SAIN Estação Rodoferroviária de Brasília, S/N - Ala Norte - CEP: 70631-900
E-mail: cristiane.castro@adasa.df.gov.br
Tel.: (61) 3961-4972

3.ADERÊNCIA AO PRH
AGENDA PRH: Conservação Ambiental e Uso Sustentável do Recursos Hídricos
PROGRAMA PRH: O projeto em tela apresenta aderência ao PRH Bacia do Paranaíba no que tange
o controle ao uso de recursos hídricos, principalmente por parte dos irrigantes.
RUBRICA PPA:
1.F– Subprograma 1.F.1
4.
TIPOLOGIA DO PROJETO (anotar todas as opções aplicáveis)
☐Construção de estradas
☐Levantamento de campo/Estudo/Diagnóstico
ecológicas/recuperação de
estradas vicinais
☐Controle de processos erosivos
☐Monitoramento qualitativo/quantitativo
☐Curvas de nível

☐Planos de manejo para unidades de
conservação
☐Proteção de nascentes

☐Educação Ambiental
☐Elaboração de projetos de
saneamento básico

☐Recomposição florística com enriquecimento
vegetal

☐Estudos de produção de água e/ou
pagamentos por serviços ambientais
☐Execução de projetos de produção
de água
☐Execução de projetos de saneamento
básico
☐Implantação de bacias de captação
de águas pluviais
(“barraginhas”)
5.

☐Recuperação de áreas degradadas
☐Recuperação de fundo de vale/topo de morro
☐Recuperação de matas ciliares
☐Outros (descrever): Aquisição e instalação
de equipamentos de medição

TÍTULO DO PROJETO
“Hidrômetro para todos”

6.
RESUMO
O Projeto HIDRÔMETRO PARA TODOS, atuará diretamente no uso e consumo da água nas
propriedades visando monitorar, controlar e incentivar a utilização racional de Recursos Hídricos, pois com
os hidrômetros é possível uma maior fiscalização do Órgão gestor em especial quanto a verificação do
cumprimento de vazões Outorgadas. Este controle permite ações específicas, prevenção de perdas e um
maior conhecimento da demanda local.
O hidrômetro é uma peça importante no sistema de abastecimento de água, pois mede a água que
passa pelo registro com precisão. Com ele é possível economizar nos gastos, e o usuário só pagará pelo que
efetivamente captar durante o mês.

Vantagens da instalação do hidrômetro:
- Controle do consumo, redução de desperdícios e consequente conscientização de uso;
- Possibilidade de confirmação do valor da tarifa, se corresponde ao que foi consumido;
- Facilidade na verificação de vazamentos.
Os agricultores com esse instrumento serão beneficiados, pois assim saberão o seu consumo e
poderão ajustar seu uso à vazão Outorgada, além de realizar um consumo mais racional e sustentável

7.
OBJETIVOS DO PROJETO
Objetivo geral
- Promover o controle, o monitoramento e o uso racional de recursos hídricos na bacia
Objetivos específicos
- Conhecer o consumo real de água por parte dos irrigantes da região.
- Implementar ações de gestão específicas na região, a partir dos dados obtidos de consumo
registrados pelos hidrômetros.
- Contribuir para melhoria da gestão e regulação do uso da água, sobretudo na melhoria na gestão
das demandas.
8.
CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA
De acordo com o Plano de Gerenciamento Integrado dos Recursos Hídricos do Distrito Federal –
PGIRH-DF, e conforme se observa na figura 1, algumas bacias hidrográficas já se encontram no limite de
uso de suas capacidades.

Figura 01. Relação entre oferta e demanda de água nas sete principais bacias do DF, considerando
o pior cenário de uso (ADASA, 2012).
A figura acima demostra de forma clara que a demanda hídrica máxima já é maior que a
disponibilidade mínima na bacia do Rio Descoberto. Isto sem dúvidas é um forte indicador da necessidade
imediata de gestão da demanda na bacia.
No ano de 2017, a barragem do Rio Descoberto apresentou o menor nível de sua história.
Naturalmente, este fato se deu em decorrência de fatores climáticos com significativa redução da
precipitação nos dois últimos anos e também devido ao uso consuntivo que tem se tornado crescente tanto
no próprio Rio Descoberto, quanto nos seus afluentes.

O setor agropecuário do DF é um grande usuário deste recurso, cuja escassez ou ausência poderá
ser determinante para a produção de alimentos. Neste sentido, órgãos do DF ligados mais diretamente à
questão em tela vêm construindo estratégias tanto para os momentos mais críticos, quanto nos menos
críticos, promovendo ações emergenciais, de curto, médio e longo prazo para aumento da infiltração da
água no solo e regularização da vazão dos corpos hídricos através do planejamento, gestão e adequação do
seu uso.
O projeto HIDRÔMETRO PARA TODOS com base em ações de assistência técnica e extensão
rural, atuará diretamente nas propriedades visando melhorar o controle do uso de água na região.
É uma importante ferramenta para toda a Superintendência de Recursos Hídricos da ADASA, pois
assim a Fiscalização terá mais dados para agir em campo e assim autuar quem não estiver cumprindo com
a vazão permitida pelo órgão, a Outorga terá mais dados para assim fazer um controle maior da emissão de
outorgas para a região, assim como delimitar as vazões a serem outorgadas, o monitoramento terá mais
dados para assim trabalhar, propor ações e verificar o uso dos recursos hídricos e por fim para a Regulação
será útil para propor resoluções específicas, notas técnicas, paras as curvas de acompanhamento, dentre
outras questões.
9.
META

METAS
UNIDADE

QUANTIDADE

PERÍODO DE
EXECUÇÃO
Marçoabril/2018
Maio/2018

MONITORAMENTO
DE ÁGUA
-

Aquisição de
u
21
hidrômetros
Instalação de
u
21
hidrômetros
10. DESCRIÇÃO DO ESCOPO E CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO PROJETO
Aquisição e instalação de equipamentos de medição

11. ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO
Área total do local de intervenção:
A área de abrangência será a bacia do Rio Descoberto, nas propriedades rurais de irrigantes,
conforme demonstrado no Item 1 da Figura 01, referente à localização do Projeto. A tabela 1 explicita as
Unidades Hidrográficas a serem contempladas e suas respectivas áreas.
Área de Drenagem
Sub-Bacia
% da Bacia do Alto Área irrigada
Km²
Descoberto
ha
Rio Descoberto
113,83
37
2070,801
Córrego Rodeador
113,49
37
3159,202
Ribeirão das Pedras
77,49
26
332,370
Total
304,78
100
5562,400
Tabela 01. Área dos tributários da bacia do Alto Rio Descoberto
Situação fundiária:
☐Propriedade Pública ☐Propriedade Privada ☐Assentamento ☐Comunidades tradicionais

Número de proprietários/famílias na área de abrangência do projeto:
34 propriedades rurais
Ciência dos proprietários na região do projeto (anexar ata de reunião): Ata existente
Microbacia (s): Alto rio Descoberto/Ribeirão Rodeador e Pedras
Mapa de localização destacando as áreas de intervenção:

Interface com políticas públicas /outros projetos na bacia: Alocação negociada de Água/
Monitoramento Telemétrico
12. POPULAÇÃO BENEFICIADA
Diretamente beneficiada nas áreas de intervenção:
A bacia do Alto Rio Descoberto tem enorme importância para o Distrito Federal tanto para o
abastecimento humano, quanto para a produção de alimentos e também em termos econômicos e
ambientais.
A sua relevância se intensifica por ser responsável pela oferta de cerca de 52% da água consumida
nas áreas urbanas do DF, em torno de 1.300.000 pessoas. Dessa forma, todas as ações feitas no sentido da
melhoria da gestão dos recursos na bacia tendem a beneficiar esta população.

13. COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO
A mobilização e comunicação ficará sob responsabilidade da ADASA que atua na região há vários
anos, por meio do Escritório Central e das unidades móveis que por ventura possam estar na região em
determinadas épocas.

14. RESULTADOS ESPERADOS E RELEVÂNCIA AMBIENTAL NA BACIA
HIDROGRÁFICA
O projeto HIDRÔMETRO PARA TODOS com base em ações de assistência técnica e extensão
rural, atuará diretamente nas propriedades visando orientar os irrigantes quanto ao controle da utilização de
água com minimização de perda por desperdício e otimização dos turnos de rega.
Esses hidrômetros permitem a irrigação em tempos pré-definidos sem risco de redução de perda por
vazão insuficiente ou outras injunções.
Os agricultores com esse mecanismo poderão também se beneficiar da utilização dos equipamentos
em horários contrários aos de pico de demanda de energia elétrica que pode representar redução dos valores
das tarifas e, por conseguinte, redução de custos.
Este projeto somado a outras ações em curso tais como substituição de equipamentos irrigantes
(aspersão) por tecnologia mais poupadora de água, revestimento de canais e ramais coletivos de distribuição
de água no setor rural, melhoria do manejo de irrigação trará significativo ganho deste projeto sendo um
duplo benefício em termos de redução de perda de água e consequente disponibilidade para enchimento do
manancial do Alto Rio Descoberto.
Espera-se que com esses dados em mãos a ADASA tenha um maior controle na emissão de
outorgas, além de poder controlar melhor o consumo daqueles que já possuem a Outorga.

15. FORMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO/ INDICADORES DE AVALIAÇÃO
A avaliação do projeto será realizada a partir dos indicadores descritos abaixo, com periodicidade
quinzenal
1. Eficiência=Número de hidrômetros instalados/número de hidrômetros previstos
2. Eficácia=Vazão outorgada/vazão captada
3. Efetividade=Vazão média dos exutórios antes da instalação do hidrômetro / Vazão
média medida nos exutórios após da instalação do hidrômetro
16. SITUAÇÃO DO PROJETO
☐Projeto elaborado
☐Projeto semi elaborado/incompleto

☐ Ideia de Projeto

A bacia do Alto Descoberto possui em torno de 650 irrigantes, sobretudo para produção de frutas
e hortaliças e com grande contribuição para produção local de alimentos há mais de 50 anos.
Esta tecnologia vem sendo difundida e com grande aceitação entre os agricultores, com a avaliação
do consumo de água visando a garantia da manutenção da irrigação.
Com este projeto será possível verificar todo o consumo real dos produtores da região.

17. ESPECIFICAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO
(quantificar)
Medidor de vazão tipo magnético indutivo, standard, com flanges em aço carbono, tubo em aço
inox e revestimento interno em borracha natural, caixa de instalação, instalação pelo preço unitário R$
5.450,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta reais).
18. VALOR ESTIMADO DO PROJETO (R$)
21 hidrômetros * 5.450= R$.114.450,00 (cento e quatorze quatrocentos e cinquenta mil reais)

19. CONTRAPARTIDAS E PARCERIAS
São parceiros no projeto Emater-DF, Seagri, e Adasa e Caesb, em articulação como os produtores
rurais e suas entidades representativas.
São contrapartidas ao investimento: melhor gestão, uso racional, redução do conflito,
conscientização de uso, informação encaminhada ao comitê de usos outorgados versus uso medido,

20. PRAZO ESTIMADO DE EXECUÇÃO DO PROJETO: 12 Meses
O prazo para implantação será de 12 meses a partir da liberação dos recursos previstos.

LOCAL:
Brasília

DATA:
31.01.2018

NOME DO RESPONSÁVEL E ASSINATURA:

Cristiane Martins de Sousa Nava Castro
21. INFORMAÇÕES ADICIONAIS E ANEXOS
☐ Demais documentos pertinentes (Parcerias, contrapartidas, anuências dos proprietários, se
houver).

