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1.  IDENTIFICAÇÃO DA ADASA 
 
ADASA: Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal. 

Endereço: Setor Ferroviário – Parque Ferroviário de Brasília – Estação Rodoferroviária, Sobreloja 

– Ala Norte – CEP: 70631-900 – Brasília-DF. 

Telefone: (61) 3961-4900 

 

2.  IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 
 
CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal 

Endereço: Centro de Gestão de Águas Emendadas – Av. Sibipiruna – Lotes 13/21 – Águas Claras 

– CEP: 71928-720 – Brasília-DF. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO 
 

Tipo 
Acompanhamento das ações do Termo de Compromisso de Ajuste de 

Conduta - TCAC, proposto pela Caesb. 

Localidade (s) ETA Brasília 

Data da Inspeção de campo. 17/10/2019 

Técnicos Caesb 

Antônio da Penha Frauches Júnior (Caesb), Rodrigo de Paiva Oliveira 

Lepri (Caesb), Gabriela de Paula Coutinho (Concremat), Arnaldo S. 

Arruda (Concremat). 

4. OBJETIVO 
 

O objetivo da fiscalização é acompanhar parte da execução das obras de abastecimento 

de água que ocorrem na Estação de Tratamento de Água de Brasília – ETA Brasília, 

notadamente aquelas constantes no TCAC, Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta 

SEI-GDF n.º 4/2019, em substituição ao Auto de Infração SEI – GDF nº 1/2018 – ADASA/SAE.  

As obras de abastecimento de água que ocorrem na ETA Brasília visam aumentar a 

disponibilidade hídrica para a região da Asa Norte e Lago Norte. 

 

5. METODOLOGIA 
 

A metodologia dessa ação fiscalizatória compreendeu a visita às unidades de 

interligação para alimentação dos reservatórios, como parte integrante da implantação de 2 

(dois) reservatórios apoiados metálicos na área da Estação de Tratamento de Água - ETA Brasília. 

Os dois reservatórios totalizam 30.000m3 e visam otimizar a capacidade de abastecimento de 

água no período da seca, beneficiando indiretamente áreas adjacentes como as localidades do 

Grande Colorado, Boa Vista e Taquari, conforme dispostos no item IV do Termo de Compromisso 

e Ajustamento de Conduta nº 04/2019 21206728. 

Para a fiscalização primeiramente foi obtido o cronograma físico-financeiro atualizado 

das obras junto à CAESB. A vistoria foi acompanhada pelos técnicos da Caesb, responsáveis pela 

operação da ETA Brasília, e os locais vistoriados foram as caixas de interligação 3, 4 e 5. 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=25423968&id_procedimento_atual=5546103&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009272&infra_hash=d4a1ba1d1f6015b8f95a6658ee0ab98d08ae31a2556f42a2145b14c55ff9d260


 
 

 

 
Figura 1 - Layout da obra de Implantação de dois reservatórios com as caixas de interligação. As 

setas simbolizam as caixas de interligação objeto do TCAC nº 04/2019. Fonte: CAESB, 2019 

(adaptado). 

 

6. RESERVATÓRIOS METÁLICOS 
 

Os reservatórios metálicos não fazem parte do TAC. Para efeito de conhecimento foram 

colhidas informações básicas sobre as obras.  

 A Estação de Tratamento de Água de Brasília 01 (ETA.PPL.001) recebe água proveniente 

dos mananciais Santa Maria e Torto por meio de duas adutoras de 1.000 mm. A capacidade 

máxima do sistema produtor é de 2.800 L/s (capacidade nominal da ETA), estando atualmente 

recalcando cerca de 2.400 L/s. A ETA.PPL.001 atualmente alimenta diretamente os reservatórios 

Reservatório Brasília 01 (RAP.PPL.001), Reservatório Brasília 02 (RAP.PPL.002) e, mais 

recentemente, o Reservatório Noroeste (RAP.NO1). Indiretamente, por meio da estação 

elevatória EEAT.PPL.001 que tem como poço de sucção o RAP.PPL.001, também é responsável 

pela alimentação do Reservatório Cruzeiro 01 (RAP.CRZ.003). 

Os novos reservatórios são em chapas metálicas. Cada reservatório terá a capacidade 

de 15.000 m³, tendo diâmetro de 61,50m e altura de 5,05m. 

 



 
 

7. UNIDADES VISTORIADAS 

7.1 Caixa de interligação 3 (AAT.ASN.010 – Adutora Água Tratada Asa Norte)  

 A caixa de interligação 3 é a saída para abastecimento da Asa Norte e atualmente é a 

mais avançada dentre as outras interligações, onde a rede já foi assentada chegando nos 

reservatórios. A contratada tem responsabilidade pelo fornecimento de peças e o serviço de 

interligação com interrupção no sistema é de responsabilidade da Caesb. Além disso a 

contratada vai determinar um prazo de entrega junto com a caixa do medidor de vazão 3 para 

programar a execução da interligação na adutora existente que abastece a Asa Norte. 

Devido à profundidade das caixas, a concretagem das paredes é dividida em duas partes. 
A concretagem é feita em 1 dia, mas é necessário esperar o tempo de cura do concreto (7 dias) 
para iniciar a desforma. O tempo de serviço de escavação também depende da profundidade da 
caixa e o tipo de escoramento utilizado. A tabela a seguir apresentas as datas de início e 
conclusão das etapas de execução.  

 

  Figura 2 - Caixa de interligação 3 Figura 3- Caixa de interligação 3 

Figura 4 - Layout da caixa de interligação 3 e caixa de medidos de vazão ao lado. Fonte: 
CAESB, 2019.  
 



 
 

Tabela 1. Cronograma de execução da caixa de interligação 3. Fonte: CAESB, 2019. 

 
 

7.2 Caixa de interligação 4 – Derivação da Adutora de Água Tratada Asa Norte 
para a Adutora de Água Tratada Lago Norte (AAT.ASN.010/AAT.LNT.010)  
 
A caixa de interligação 4 é a derivação da Adutora da Asa Norte para a Adutora Lago Norte. Foi 
iniciada a escavação (Figura 5) da caixa no dia 16/10/2019. Para iniciar a escavação estavam 
aguardando a chegada das estacas pranchas de escoramento para início do processo de 
escavação. 

7.3 Caixa de interligação 5 – Derivação da Adutora Lago Norte para Adutora 

Asa Norte (AAT.LNT.010/AAT.ASN.010) 

A caixa de interligação 5, cuja obra está representada nas Figuras 7 e 8, é a derivação da Adutora 
do Lago Norte para a Adutora da Asa Norte. Assim como para a caixa de interligação 4, estavam 

  
Figura 5 - Início da escavação para instalação 
da caixa de interligação 4. Ao fundo, 
reservatórios antigos. 

Figura 6 - No detalhe local de instalação da 

caixa de interligação 4. 



 
 

aguardando a chegada das estacas pranchas de escoramento (Figura 7) para começar a 
escavação, a qual iniciou-se no dia 16/10/2019. 
 

  
Figura 7 - Escoramento com estaca prancha 
para instalação da caixa de interligação 5. 

Figura 8 - Local para caixa de interligação 5. 

 

 
Figura 9 - Layout da Caixa de Interligação 4 e 5. Fonte CAESB, 2019. 

8. CONCLUSÃO  

As caixas de interligação 3, 4 e 5 são objeto do TCAC nº 04/2019 e compõem as obras 

que estão em andamento na ETA Brasília.  

A vistoria realizada pela equipe técnica da Adasa acompanhada dos técnicos da Caesb 

verificou que o andamento das obras está normal, devendo ocorrer a entrega das 3 caixas de 

interligação (3,4 e 5) dentro do prazo final do cronograma, em 10 de dezembro de 2019. 

 



 
 

9. RECOMENDAÇÃO  

As recomendações como as que se seguem constituem-se em peça meramente 

opinativa, baseada nos fatos levantados e nas conclusões obtidas, não sendo obrigatórias do 

ponto de vista legal e, portanto, não vinculam a decisão da autoridade administrativa 

competente. 

Feitas tais considerações, encaminhamos o presente relatório à SAE e recomendamos o 

envio deste relatório seguido de ofício à Caesb, onde propomos a seguinte determinação: 

a) Encaminhar à Adasa, relatório de execução das caixas de interligação 3,4 e 5 com os 

respectivos arquivos fotográficos das obras após sua conclusão, com eventuais 

descrições de funcionamento e apontamentos. 

 

Recomendamos prazo até 10 de janeiro de 2020 para cumprimento da determinação. 

Informamos ainda que o encaminhamento do referido relatório pela Caesb não implica ausência 

de fiscalização direta por parte da Adasa. 

 

10. EQUIPE TÉCNICA 
 

Pablo Armando Serradourada Santos 

Coordenador de Fiscalização 

 

Patrícia Silva Cáceres 

Reguladora de Serviços Públicos 

 

Fabiana Machado de Checchi Ambrozio 

Estagiária 

 

Brasília-DF, 12 de novembro de 2019. 


