
CONJUNTO URBANISTICO DE BRASÍLIA
PRESERVAÇÃO E DRENAGEM URBANA



O projeto Drenar-DF

•Projeto da Secretaria de Estado de 

Infraestrutura e Serviços Públicos 

(SINESP) 

•Abrange três bacias de 

contribuição 

•Faixa 1-2 Norte, 

•Faixa 10-11 Norte 

•Faixa 13 Sul



Faixa 1-2 Norte 

•Nova galeria de reforço, 

•reservatório subterrâneo de 

2.900 m³ (Conjunto Nacional)

•reservatório a céu aberto de 

4.800 m³ (SAF Norte) 

•bacia de detenção (qualidade) a 

céu aberto de 40.000 m³ Setor 

de Embaixadas Norte.



Faixa 10-11 Norte

•rede de micro drenagem

•galeria de reforço 

•bacia de detenção 

(qualidade) a céu aberto de 

40.000 m³ de capacidade 

800 m, canteiro central da 

via L4 norte. 



Faixa 13 Sul 

•três bacias de detenção a céu 

aberto, (parque da cidade) com 

respectivamente 44.000, 33.500 e 

28.000 m³

•rede de microdrenagem (via W4 sul)

•uma bacia de detenção (qualidade) 

a céu aberto, com 35.000 m³, 

(parque da Asa Sul.)



Iphan-DF – Oficina: Preservação e drenagem urbana

•Apoio técnico: Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária - ABES/DF

•Data: agosto de 2015

•Local: sede do Iphan em Brasília

Participação: cerca de 100 pessoas, técnicos 
do Iphan, da NOVACAP, profissionais da área, 
acadêmicos, representantes de entidades 
profissionais, órgãos do governo local e do 
Ministério Público.

Objetivo: demonstrar a variedade de técnicas 
modernas disponíveis a partir de abordagens 
menos agressivas à paisagem, ao tecido 
urbano e a preservação do patrimônio.

Bacia de retenção em Frescoule, França



Drenagem urbana - Conceitos 

MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS

•agem sobre o tecido urbano com o 
objetivo de reduzir o efeito das causas 
do aumento das águas superficiais de 
escoamento e da redução da 
capacidade de vazão da rede de 
drenagem natural e construída. 

•implicam em intervenções disseminadas 
de pequeno porte e baixo custo.

Exemplos: dispositivos e medidas de 
aumento da capacidade de retenção de 
águas superficiais, redução de 
processos erosivos urbanos.



Drenagem urbana - Conceitos 

MEDIDAS ESTRUTURAIS

•agem sobre as calhas das drenagens 
naturais com o objetivo de aumentar sua 
capacidade de vazão. 

•implicam em grandes obras de 
engenharia de elevado custo . 

•Atuam sobre as consequências do 
aumento das águas superficiais de 
escoamento. 

Exemplos: canalização, ampliação, 
aprofundamento e desassoreamento das 
calhas de drenagem.



Bacias de Retenção/Detenção

•Retenção - mantem uma lâmina 

permanente de água 

•Detenção - seca após o seu uso, sendo 

utilizadas para outras finalidades

Uma prática comum consiste em se 

planejar a área de extravasamento 

com paisagismo e campos de 

esporte 



GTE - Problemas apontados no projeto.

•Desconsidera a adoção de soluções não 

estruturais

•Não prevê destinação paisagística ou 

recreacional para as áreas dos reservatórios

•As grandes bacias de detenção a céu aberto 

propostas, estão localizadas em áreas que 

apresentam características da escala 

bucólica.

•Ausência de plano de manutenção



GTE - Considerações

•Adoção preferencial de soluções não 

estruturais.

•No emprego de bacias de detenção de 

grande capacidade, computar o valor da 

superfície dos terrenos nos custos.

•Nos projetos apresentados, só não foram 

aprovadas as duas bacias de detenção à céu 

aberto (SEN e L4 Norte)

Bacias de detenção a seco - França



Bacias na área tombada

Legenda:
Bacias existentes
Bacias projetadas
Bacias subterrâneas
Superquadra
Parques



O que está implantado
Bacia de detenção no Parque Burle Marx



O que está implantado
Bacia de retenção no Parque Burle Marx



O que está implantado
Bacia de retenção no Parque Burle Marx



O que está implantado
Bacia de  retenção no Parque da Cidade



Alternativa às bacias a céu aberto

Reservatório subterrâneo

Vantagens

• Não impacta a paisagem

• Maior segurança sanitária

• Realimenta o aquífero



O que pode ser



O que pode ser



O que pode ser

“O progresso de uma cidade 
se mede pelo progresso em 

quantidade e qualidade dos 
seus espaços públicos”

Jordi Borja (1995)



Superintendência do Distrito Federal

Brasília - Março de 2016

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

Material elaborado a partir de parecer elaborado pelo Grupo Técnico Executivo, 
fruto do Acordo de Cooperação Técnica IPHAN/GDF e integrado por técnicos do 
Iphan-DF, SEGETH, SECULT e AGEFIS.


