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RESUMO – As alterações na impermeabilização do solo e canalização das águas pluviais provocam 

o aumento do escoamento superficial, do carreamento de sólidos e partículas presentes na superfície 

e da susceptibilidade ao lançamento de esgoto nas redes de drenagem, o que gera diversos impactos, 

como a ocorrência de alagamentos e a deterioração da qualidade dos corpos hídricos receptores. Nesse 

sentido, este trabalho fez um panorama da gestão da drenagem urbana no Distrito Federal, visando 

relacioná-la com os problemas identificados no local (alagamentos, poluição difusa, resíduos sólidos, 

assoreamento de corpos hídricos). Para isso, foi realizada pesquisa bibliográfica e levantamento de 

informações em diversas fontes e legislações. Foi possível constatar a deficiência na integração das 

políticas de saneamento básico no DF, evidenciando a necessidade da articulação entre as instituições 

envolvidas na gestão dos serviços de saneamento básico para que haja a integração entre os quatro 

eixos e a tomada de ações em prol da implementação de uma gestão mais eficiente com o uso de 

todos os instrumentos. 

ABSTRACT– Changes in soil impermeabilization and stormwater piping cause the increase of 

surface runoff, the transportation of solids and other particles that are on the surface and the 

susceptibility of sewage being introduced into the drainage networks, resulting in a number of 

impacts, such as the occurrence of flooding and the deterioration of the quality of the receiving water 

bodies. In this sense, this study did an overview of the urban drainage management in the Federal 

District, aiming to relate it to the problems identified in the place (floods, diffuse pollution, solid 

waste, silting of water bodies). Therefore, a bibliographical research and collection of information 

was carried out using diverse sources and legislations. It was possible to verify the deficiency in the 

integration of the basic sanitation policies in the Federal District, evidencing the need for the 

articulation between the institutions involved in the management of the basic sanitation services so 

that there is integration between the four components and so that actions for the implementation of 

an efficient management with the use of all instruments can be taken. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização está atrelado à impermeabilização do solo e canalização das águas 

pluviais. Essas alterações no ambiente provocam o aumento do escoamento superficial, o carreamento 

de sólidos e partículas presentes na superfície e a possibilidade de lançamento de esgoto nas redes de 

drenagem, o que gera diversos impactos, como a ocorrência de alagamentos e a deterioração da 

qualidade dos corpos hídricos receptores. Dessa forma, à medida que as cidades crescem, os desafios 

para o manejo dessas águas aumentam. 

Nesse contexto, é importante que exista uma gestão de drenagem urbana bem estruturada e 

integrada com outros setores para lidar com os problemas ligados ao manejo de águas pluviais no 

meio urbano e minimizar os impactos. A questão do planejamento e gestão dos serviços de drenagem 

urbana é bastante crítica no Brasil, visto que, de acordo com o diagnóstico do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS), em 2017 menos de 20% dos municípios participantes, que 

abrigam 83,8% da população urbana, possuíam Plano Diretor de Drenagem (SNS, 2019). Ainda, de 

acordo com a Pesquisa de Informações Básicas Municipais de 2017, da totalidade de municípios do 

país, pouco mais de 30% possui Plano Municipal de Saneamento Básico abrangendo os serviços de 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas (IBGE, 2017). 

O Distrito Federal, mais especificamente, o município de Brasília, é uma das localidades que 

dispõe desse instrumento de gestão. No entanto, apesar de ser uma cidade planejada, são recorrentes 

em Brasília vários problemas relacionados à drenagem urbana, que devem se intensificar de acordo 

com a expansão urbana que ainda ocorre. Deve-se ressaltar que boa parte da infraestrutura de 

drenagem urbana data da construção da cidade (década de 1960) e que o Distrito Federal, apesar de 

compreender o que é considerado somente um município, possui 31 regiões administrativas que 

tiveram (e ainda têm) processos de ocupação diferentes, sendo que a cidade planejada corresponde a 

1 dessas regiões. Assim, a presença de uma gestão da drenagem urbana estruturada não representa 

necessariamente a resolução dos problemas do setor. 

Este trabalho visou realizar um panorama da gestão da drenagem urbana no Distrito Federal e 

relacioná-la com os problemas do setor identificados no local. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido a partir da pesquisa bibliográfica e levantamento de informações 

em diversas fontes, dentre elas trabalhos de escopo similar a esse, trabalhos na temática de drenagem 

urbana no DF que identificaram questões importantes a serem abordadas e notícias de jornais locais. 

Com isso, buscou-se realizar uma breve caracterização da área estudada, a contextualização da 

estrutura da gestão da drenagem urbana e a investigação do histórico dos problemas associados a esse 
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setor do saneamento. Com o objetivo de analisar de forma crítica as legislações vigentes relacionadas 

à drenagem no DF, é importante ressaltar que foram discutidas e consideradas as legislações 

pertinentes aos casos relacionados à problemática em questão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Área de estudo 

O Distrito Federal é a unidade da federação de posição central no país na qual está localizado 

o município de Brasília. O território do DF possui 5.760 km² e tem uma população de 2.974.703 

habitantes, estimada para o ano de 2018 pelo IBGE, sendo quase a totalidade dessa população 

residente em áreas urbanas. De acordo com pesquisa demográfica e projeções populacionais, a 

tendência do crescimento da população é de desaceleração. A Figura 1 apresenta a localização da 

área. 

 

 
Figura 1 - Localização do Distrito Federal dentro do Brasil. 

 

O clima da região do DF é, segundo a classificação de Koppen, Tropical, com duas estações 

bem definidas: seca no inverno e chuvosa no verão. A média de precipitação anual é de 1.500 mm e 

a distribuição durante o ano, historicamente, é dada conforme o ilustrado na Figura 2. 
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Figura 2 - Normal climatológica de precipitação mensal no Distrito Federal. Fonte: INMET (2019). 

 

O DF está situado em uma região de planalto que é cabeceira de bacias de 3 regiões 

hidrográficas nacionais. Alguns dos principais rios que atravessam a região são o rio Paranoá, São 

Bartolomeu, Preto, Maranhão e Descoberto. Já os principais corpos hídricos do DF são o lago 

Paranoá, cujo entorno é majoritariamente urbanizado, o lago do Descoberto, que possui adjacências 

tanto rurais como urbanas, e a represa Santa Maria, inserida no Parque Nacional de Brasília. O bioma 

local é o Cerrado, possuindo vegetação composta pelas formações de cerrado e por campos, além das 

matas ciliares. Os solos da região dividem-se em duas classes predominantes: de latossolos e de 

cambissolos. 

Quanto à infraestrutura urbana de drenagem, a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios 

(PDAD) de 2018 mostrou que 77,6% dos domicílios urbanos do DF possuem atendimento de rede de 

drenagem pluvial na sua rua de acesso e 27,1% observavam alagamento nas ruas próximas durante 

chuvas (CODEPLAN, 2019). 

 

Estrutura atual da gestão da drenagem urbana no DF 

A lei federal nº 11.445 de 2007 estabelece a Política Nacional do Saneamento Básico com 

diretrizes nacionais, sendo um importante marco para a gestão dos serviços que compõem o 

saneamento básico. Como estabelecido por essa lei, os municípios e o Distrito Federal são 

responsáveis pelos serviços de saneamento e possuem dentre suas atribuições a de elaborar os planos 

de saneamento básico locais, que devem conter: diagnósticos; objetivos e metas; programas, projetos 

e ações necessárias; ações emergenciais; e proposta de acompanhamento. Os planos podem ser 

elaborados de forma específica para cada serviço. 
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O Distrito Federal possui de um Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU-DF), elaborado 

entre os anos de 2008 e 2009, e de um Plano Distrital de Saneamento Básico (PDSB), finalizado em 

2017. O primeiro, além de relatórios, culminou com a produção do Manual de Drenagem Urbana, um 

manual técnico de caráter normativo para ser utilizado em estudos de concepção e projetos de 

sistemas de drenagem. O manual constitui uma ferramenta de auxílio à gestão da drenagem urbana e 

vem sendo utilizado no DF, possuindo inclusive uma versão revisada publicada em 2018.  

A gestão dos serviços de drenagem é feita por um conjunto de órgãos e instituições no DF, não 

existindo instituição específica nem para a prestação desse serviço. Observa-se, nesse caso, a 

funcionalidade do uso de um manual oficial. As competências são distribuídas de acordo com o 

esquema da Figura 3. 

 

 
Figura 3 - Arranjo institucional relacionado ao sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais no Distrito 

Federal. Fonte: SERENCO (2017). 

 

Há também leis distritais, resoluções e outras normas aplicáveis à drenagem urbana no DF que 

possuem assuntos variados. A Resolução 9 de 2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e 

Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) define os critérios para obtenção de outorga de 

lançamento de águas pluviais em corpos hídricos superficiais e é uma das principais a serem 

observadas. Tal resolução regula a vazão a ser lançada e estabelece a obrigatoriedade da implantação 

de reservatórios para controle da qualidade e da quantidade antes do lançamento. Já a Lei 

complementar 929 de 2017 e a Resolução 3 de 2019 da Adasa tratam da captação e reservação de 

águas pluviais para aproveitamento em fins não potáveis e, no caso da lei, é abordado também a 

recarga artificial de aquíferos, tema tratado em resolução que está em elaboração pela Adasa. 
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Além dessas normas, a Adasa (2018) destaca o Termo de Referência para projetos de drenagem 

da Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil), normas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas), a Lei distrital 4.704 de 2011 relacionada ao controle de resíduos da 

construção civil, Portarias do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), leis 

ligadas ao licenciamento ambiental, Resolução do Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal 

sobre enquadramento dos corpos hídricos, entre outros. Portanto, o arcabouço legal que dialoga com 

a questão da drenagem urbana no Distrito Federal é consideravelmente amplo. 

 

Problemática da drenagem urbana no DF 

O crescimento urbano e a ocupação desordenada do solo podem provocar inúmeros danos no 

cotidiano da população de grandes centros urbanos, como os casos de alagamentos, que provocam 

prejuízos materiais e até perdas de vidas humanas. Ainda em relação ao uso e ocupação do solo nas 

cidades, existem os problemas relacionados à ausência de saneamento básico adequado, como os 

inconvenientes associados ao abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos e, por fim, a drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas. 

No Distrito Federal, os alagamentos são dados por diversos motivos, incluindo o aumento da 

impermeabilização da superfície e, consequentemente, o aumento do escoamento superficial e o 

subdimensionamento das redes de drenagem (Pinto et al., 2017; Silva et al., 2017), que se encontram 

com capacidade já ultrapassada. Além disso, há locais nos quais nem rede de drenagem implementada 

existe, sendo esse último um problema principalmente de novos loteamentos que surgem de forma 

desorganizada (Paula et al., 2017; Ponciano et al., 2017). A Figura 4 apresenta a ocorrência de 

alagamento em uma via de Brasília. 

 

 
Figura 4 - Alagamento de uma avenida em Brasília, depois de evento de precipitação. Fonte: G1/DF (2017). 
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Somado a isso, são crescentes os problemas associados às alterações na qualidade dos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos decorrentes do lançamento de efluentes sanitários e industriais, e 

da poluição de origem difusa. Os diferentes tipos de uso e ocupação do solo têm influência direta na 

poluição das águas do escoamento superficial (Ahlman, 2006). Nesse sentido, tanto as áreas rurais, 

com a utilização de produtos agrícolas, quanto às urbanas, contribuem com a poluição difusa dos 

recursos hídricos. 

Especificamente em relação às cargas poluentes de origem difusa lançadas na rede de 

drenagem, Campana e Bernardes (2010) destacam que a avaliação destas cargas apresenta grande 

importância na mensuração do impacto por elas produzido e no projeto de medidas estruturais e não-

estruturais, visando o controle de contaminantes. Considerando a relevância do monitoramento das 

águas de drenagem urbana, diversos estudos foram realizados (Costa et al., 2017; Aguiar et al., 2018) 

para avaliar a contaminação e propor medidas mitigadoras contra a poluição difusa na área de estudo 

deste trabalho, visando a melhoria da qualidade ambiental e dos recursos hídricos. 

Estudos recentes avaliaram a influência dos resíduos sólidos e sedimentos nas redes de águas 

pluviais urbanas de Brasília-DF, pois o assoreamento dos recursos hídricos é uma das principais 

consequências da poluição difusa, podendo causar a diminuição da capacidade de armazenamento do 

corpo hídrico receptor. Os problemas abordados são ilustrados na Figura 5. 

 

 
Figura 5 - Problemas causados nos corpos hídricos receptores. Fonte: Novacap (2016). 

 

Silva e Souza (2017) verificaram os principais problemas existentes nos elementos de 

microdrenagem da cidade de Brasília e cidades satélites de Ceilândia, Samambaia e Recanto das 

Emas, realizando a caracterização e quantificação dos resíduos sólidos encontrados na rede de 

microdrenagem. Os resíduos que são mais graves em bocas-de-lobo são os resíduos finos e os 
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plásticos, pois o risco de entupimento é ainda maior. Esses resíduos foram os mais encontrados, com 

registros mais elevados nas cidades satélites do que no Plano Piloto. Como estratégia para a redução 

dos eventos de alagamentos na região, os autores sugerem a manutenção e limpeza das bocas-de-lobo 

como ação fundamental, além de políticas de educação da população. 

Braga (2016) desenvolveu um estudo de caso na cidade satélite de Santa Maria - DF, com o 

objetivo de avaliar os alagamentos e inundações na região. Destaca-se a identificação de uma área de 

areal (locais onde ocorrem a extração de areia), além de grande área de solo exposto, indicando que 

a ocorrência de erosão do solo pode estar relacionada à ocorrência de impactos em casos extremos de 

precipitação. A área em questão é classificada como erodida (erosão leve) no PDDU-DF (2008), no 

entanto, de acordo com Braga (2016), a área apresentava notáveis pontos de degradação do solo que, 

associado à um evento de precipitação extremo, é fator que pode influenciar ou provocar alagamentos. 

 

Relação dos problemas com a gestão presente 

Foi possível identificar que várias redes de drenagem implantadas no Distrito Federal se 

encontram obsoletas quanto à capacidade de condução de água necessária para escoar as águas 

pluviais. Além disso, existem localidades que foram rapidamente e intensamente urbanizadas sem o 

acompanhamento da infraestrutura de drenagem, ficando essas regiões defasadas e com diversos 

problemas. A manutenção das redes existentes também não é feita com a frequência adequada. Todas 

essas situações levam à frequentes alagamentos, sendo que os locais críticos que são alagados durante 

eventos de chuva intensa já estão mapeados, porém não são tomadas medidas definitivas a respeito e 

nenhuma obra é executada. Existe nesse caso uma gestão ineficiente da drenagem urbana que pode 

ser causada, entre outros fatores, pela ausência de um departamento especializado para o serviço 

dentro do conjunto institucional e pela deficiência de estrutura necessária. 

Nota-se também que vários dos problemas associados à drenagem urbana no Distrito Federal 

derivam-se em parte da falta de integração entre as políticas de drenagem urbana e de outros setores, 

principalmente de resíduos sólidos e de ordenamento territorial. Isso se mostra pela presença de 

resíduos sólidos nas redes de drenagem e pelo aumento da geração de escoamento pelo aumento da 

ocupação urbana. Em relação ao planejamento urbano, também não é observada uma integração visto 

que novos loteamentos têm surgido já com problemas de drenagem urbana. 

É necessário ainda a efetiva implementação de normas existentes para evitar problemas como 

é o caso do assoreamento e da poluição difusa. Atualmente, os reservatórios de retenção das águas 

pluviais antes do lançamento que são exigidos por resolução não têm funcionado para a melhora da 

qualidade dessas águas. Outra norma que não tem sido observada devidamente é a de controle de 

sedimentos em obras civis, que acabam contribuindo fortemente para o assoreamento dos corpos 
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receptores. Outros instrumentos de gestão da drenagem urbana, como a fiscalização, também devem 

ser colocados em prática de forma mais ampla para evitar tais problemas. 

Medidas que promovam infiltração das águas pluviais, apesar de abordadas em algumas normas 

mais recentes, precisam ser mais incentivadas. Essas medidas, que geralmente envolvem o controle 

do escoamento mais próximo à sua geração, podem auxiliar na diminuição dos alagamentos. As 

normas atualmente em vigor dão prioridade à resolução dos problemas ao final da rede de drenagem 

com reservatórios de detenção, não promovendo a infiltração das águas ao longo das bacias de 

drenagem e não as enxergando como um todo. Dessa forma, percebe-se necessária uma mudança de 

visão no âmbito da gestão da drenagem urbana para priorizar técnicas de controle do escoamento na 

fonte em detrimento das soluções tradicionalmente adotada. 

 

CONCLUSÕES 

A partir da análise do panorama da gestão da drenagem urbana, foi possível constatar a 

deficiência na integração das políticas de saneamento básico no Distrito Federal, situação comum em 

grande parte do país. É fato que o saneamento básico adequado é essencial para o desenvolvimento 

da região, influenciando na saúde e qualidade de vida da população, como também nos setores de 

educação e turismo. Com isso, é evidente a necessidade da articulação entre as instituições envolvidas 

na gestão dos serviços de saneamento básico para que haja a integração entre os quatro eixos e 

também da tomada de ações em prol da implementação de uma gestão mais eficiente com o uso de 

todos os seus instrumentos. 
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