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ÁGUAS EM BRASÍLIA: AINDA NÃO SOMOS MODERNOS! 

Wilde Cardoso Gontijo Júnior
1
 

 

RESUMO --- A criação da cidade de Brasília, na década de 1950, representa o apogeu do 

urbanismo modernista no Brasil. No entanto, a implantação das redes de água, esgoto e águas 

pluviais não respeitaram sequer os princípios do moderno saneamento urbano proposto ainda no 

início do século XX, defendidos, principalmente, por Saturnino Brito. Ajustes no projeto original 

sacrificaram ainda mais o tratamento das águas urbanas e, em 55 anos de existência, Brasília não 

pode ser considerada moderna quando o assunto são suas águas urbanas. Este artigo disserta 

sucintamente essa histórica e propõe novas maneiras de lidar com as águas de forma a permitir 

resgatar Brasília como um símbolo moderno, neste texto traduzido como ambientalmente 

sustentável, também sob o ponto de vista do tratamento que destina aos recursos hídricos. 

 

Palavras-chave: águas urbanas, modernismo, ambientalmente sustentável.  

ABSTRACT --- The creation of the Brasília, in the 1950s, represents the apogee of modern 

urbanism in Brazil. However, the implementation of water networks, sewage and rainwater not even 

comply with the principles of modern urban sanitation also proposed in the early twentieth century, 

defended mainly by Saturnino Brito. Adjustments to the original design further sacrificed treatment 

of urban water and, after 55 years of existence, Brasilia can not be considered modern when it 

comes to their urban waters. This article succinctly captures this historic and proposes new ways to 

deal with water in order to allow rescue Brasília as a modern symbol, in this text translated as 

environmentally sustainable, also from the point of view of treatment intended to water resources. 

Key words: urban water policy, modernism. 
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INTRODUÇÃO 

Chegar em Brasília surpreende, principalmente quando se vem de avião. O planejamento ordenado 

da ocupação do solo, as linhas elegantes das vias, o verde das quadras, o mapa desenhado no chão. 

São as linhas de Nascar tupiniquins, definidas por Lúcio Costa e construídas pela força do 

candango! 

Nada poderia ser mais moderno! Uma cruz levemente envergada para acompanhar as curvas de 

nível e as bordas do lago, um terreno estudado de nome “castanho”, esses singelos e simétricos 

traços seriam, em 1987, reconhecidos pela UNESCO como o primeiro sítio urbano moderno 

declarado Patrimônio da Humanidade (Figura 1). 

 

Figura 1 – Croquis apresentado por Lúcio Costa no concurso de 1957 (COSTA, 2014) 

Brasília e moderno dificilmente se divorciam. São duas palavras tão próximas que, mesmo sendo 

difícil de explicar, parafraseando Cecília Meireles, não há ninguém que assim não as entenda. No 

entanto, o conceito de moderno, tão bem discutido e complexamente elaborado pelo filósofo Bruno 

Latour, não parece se estender ao trato que se dá às águas em Brasília. 

Não seriam insustentáveis os manejos dos mananciais superficiais e subterrâneos? Não seriam 

convencionais a coleta e o lançamento das águas pluviais? Não seriam ambientalmente custosos os 

tratamentos dos esgotos e a destinação final de seus rejeitos, sejam líquidos lançados no lago ou 

lodos que se acumulam em lixões pelo entorno? 

Seria Brasília tão moderna quando o critério utilizado para avaliá-la é o tratamento que destina às 

suas águas? Será que Brasília não corre o risco de ver serem repetidas nessas plagas as crises que 

afetam as capitais e o sertão nordestinos e que acaba de se apresentar, “inesperadamente” (sic), nas 

grandes cidades do sudeste brasileiro? 



 

XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  3 

Brasília e o Moderno: um curta para uma longa história 

Segundo Latour (1994), “quando as palavras moderno, modernização e modernidade aparecem, 

definimos, por contraste, um passado arcaico e estável.” Assim, ao utilizá-las, decreta-se o novo 

regime, a aceleração, a ruptura, a revolução que de um único golpe opõe-se aos vencidos e declara 

vencedores aqueles que se alinham ao novo tempo. 

Mesmo que tais conceitos sejam entendidos de forma distinta pelas diversas áreas do conhecimento 

humano e que possam mudar com o tempo, nos últimos dois séculos, princípios relativos às águas 

têm se consolidado e indicam, cada vez mais, desenvolvimento sustentável como a mais aceita 

tradução do moderno. 

Os primeiros estudos para a construção de Brasília aparecem no final do século XIX, juntamente 

com a emergência do moderno saneamento urbano no Brasil. Saturnino Brito brilhava em 

discussões sobre a urbanização das maiores cidades brasileiras. Rio de Janeiro, Santos, São Paulo e 

outras 50 cidades por todo o país contaram com projetos de seu gênio criativo (NASCIMENTO et 

al., 2013). Um profundo respeito à natureza do ciclo hidrológico norteava seus projetos. 

Saturnino riscava os projetos das cidades a partir de estudo detalhado da topografia e da drenagem 

das águas. Definia os mananciais bem como os locais a serem destinados às “vias sanitárias” e, 

somente a partir daí, eram desenhadas as avenidas principais do plano urbano. Por ser moderno, 

frequentemente Brito se envolvia em polêmicas. Seus projetos contrariavam os interesses 

prevalentes nas cidades, representados, sobretudo, pelos negócios imobiliários. O mais notável 

desses casos foi o embate sobre os mananciais de São Paulo. Enquanto desenvolvimentistas 

defendiam a destinação das águas à produção de energia, as retificações dos rios Tietê e Pinheiros e 

a drenagem das áreas marginais para o loteamento urbano, Saturnino projetou parques verdes para a 

proteção dos rios. Uma de suas célebres declarações foi assim registrada: 

“O fato de se ter atualmente condenado, doutrinariamente, as águas do Tietê conduzirá ao 

abandono de suas margens e do seu curso, ao desenvolvimento de povoações para montante e 

ao lançamento de impurezas que contaminarão o que com a “lei de proteção” se pode desde já 

conservar e transmitir, sem mácula, ao porvir, de modo que as águas sejam cada vez mais 

potáveis em lugar de se tornarem cada vez mais poluídas. [...] O único meio de manter a 

integridade higiênica do rio é a lei de proteção e a prática do abastecimento: então velarão por 

ele os interessados pela pureza das suas águas, o povo e os governos quaisquer, hoje e para 

sempre.” (BRITO, 1943) 

Brasília somente sairia do papel na década de 1950. Em ambiente desenvolvimentista, foram 

contratados estudos técnicos para subsidiar a elaboração do projeto da nova capital. O escritório 

norte-americano Donald J. Belcher & Associados, apoiando-se em levantamento 

aerofotogramétrico e visitas a campo, concluiu relatório, em pouco mais de dez meses, onde 

indicava adequados cinco sítios de 1000 km
2
 dentro de um polígono de 52000 km

2
, localizados 

todos em região muito próxima ou coincidente com o quadrilátero delimitado décadas antes pela 

Missão Cruls (Figura 2). 



 

XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  4 

 

Figura 2 – Quadriláteros Cruls (de 1893) e Belcher (de 1955) 

O sítio Castanho, mostrado na Figura 2, foi o escolhido para a construção da nova capital, tendo 

como referência um grande lago. A proposta de Lúcio Costa foi a ganhadora do concurso para o 

projeto urbanístico, apesar de não ter traçado uma linha sequer sobre o abastecimento de água ou 

sobre o despejo dos esgotos da cidade. 

A primeira alteração nada moderna no projeto original 

Lúcio Costa havia localizado o centro urbano na parte mais plana do terreno. Dessa forma, seu 

desenho, regular e geométrico, poderia desfrutar de um platô com mínimos desníveis, permitindo a 

implantação das vias e quadras com as uniformidades construtivas e altimétricas propostas. Tal 

locação, próxima ao topo da vertente oeste do lago, porém, não agradava ao júri do concurso que 

exigiu que a cidade fosse aproximada em cerca de 800 metros em direção ao espelho d’água.  

Com tal mudança, a atual W3 passou a localizar-se onde inicialmente seria a L2. O plano passou a 

ocupar um terreno mais inclinado que o planejado por Costa e algumas situações não estudadas 

naquele momento viriam a resultar, ao final do século XX, em seguidas intervenções no projeto 

original. 

Uma delas foi a alteração do traçado das redes de drenagem pluvial e sanitária que não respeitaram 

os desníveis naturais do terreno, conforme preconizava Saturnino. A drenagem de todo o plano foi 

feita em uma única direção: na vertente oeste, em direção ao lago. Com a necessidade de que a rede 

acompanhasse o arruamento, agora em maior conflito com os acidentes do relevo, as vazões 

coletadas foram concentradas e a velocidade do escoamento, em diversos trechos, superior à ideal 

para o processo autolimpante das tubulações. Tais características facilitaram o aparecimento de 

inundações sistemáticas em algumas regiões do plano piloto, além de processos erosivos em 

terrenos em obras ou naqueles abandonados após as explorações destinadas às edificações da nova 

capital. Elas são hoje causas do assoreamento do lago. 

É importante citar que o relatório elaborado pelo escritório Belcher, ao analisar os solos da região 

onde seria implantada a cidade, assim os descreveu: “um dos maiores problemas [...] será o 

controle da erosão dos solos de argila friável. [...] eles não são capazes de absorver a precipitação 

normal da estação chuvosa, [...] a menos que sejam auxiliados pela cobertura vegetal”. Os 

especialistas americanos alertavam ainda que “A vida dos reservatórios [da região] pode ser 
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sensivelmente prolongada se forem tomadas certas medidas de conservação das bacias hidráulicas 

[...] e assim evitarão que eles sejam assoreados”. 

A aproximação com o lago e a tomada de decisão pela instalação de estações de tratamento de 

esgotos na sua orla, onde deveria ser um “bosque de feição naturalista e rústica”, como 

preconizado por Lúcio Costa, encareceu o tratamento dos esgotos urbanos, favoreceu a interdição 

ao uso das áreas próximas, inclusive pelo exalar de fortes e desagradáveis odores. Assim, em ambas 

as asas, tanto na orla do lago quanto no espelho d’água, partes do lago, que deveriam se aproximar 

da cidade, foram condenadas ao isolamento. 

É importante lembrar que o uso das águas da represa como receptor de esgotos não era a proposta 

defendida pelo Relatório Belcher, que assim se referia à questão: 

“... [o sítio castanho] se destacava pelo terreno plano e boa drenagem, pelo clima agradável e 

pela disponibilidade de água: rios ao norte e a oeste poderiam fornecer água para o 

abastecimento da cidade, a drenagem do terreno propiciava que as águas servidas fossem 

descarregadas e purificadas naturalmente nas quedas e corredeiras do Paranoá que serviriam, 

também, para pequenos aproveitamentos hidrelétricos.” 

A alteração na locação do projeto não interferiu nos mananciais previstos para atender à cidade. No 

entanto, a implantação da caixa d’água principal na região mais alta do domo do Paranoá, próxima 

ao atual Memorial JK, ocasionou excessiva pressão na rede de distribuição. Diversas obras tiveram 

que ser realizadas visando à redução dos valores dinâmicos e estáticos de pressão e à minimização 

de vazamentos na rede. Deve-se destacar que pressão acima do necessário ocasiona o aumento do 

consumo e do desperdício de água, além de onerar as contas de água dos consumidores finais. 

Os primeiros 50 anos: ações insustentáveis de manejo das águas 

A bacia hidrográfica do Paranoá foi objeto de inúmeras medidas por parte do Governo do Distrito 

Federal que buscavam reduzir o impacto que poderia vir a ser gerado por uma maior densidade da 

ocupação urbana na região onde se instalaria a capital da República. 

O crescimento da cidade, as pressões da população que se alojava cada vez mais distante das 

oportunidades de trabalho concentradas no plano piloto, juntamente com interesses imobiliários, 

contudo, não permitiram que uma urbanização limitada dentro da bacia e, em poucos anos, surgiram 

várias das chamadas cidades satélites. 

A consequência direta das novas ocupações foi a reformulação da infraestrutura de água, esgoto e 

drenagem urbana, principalmente a partir dos anos 1970. As soluções continuaram convencionais e 

pouco sustentáveis. Nas duas primeiras décadas, o principal manancial para o abastecimento de 

água à população era constituído pelas barragens do Parque Nacional. No entanto, essa fonte estava 

em risco em função de processos erosivos a montante das represas, provocando contínuo 

assoreamento. Mesmo dentro de um parque nacional, processos naturais devidos à declividade do 

terreno e a construção da barragem de Santa Maria, a montante da represa do Torto, eram as causas 

reconhecidas. Esse caso é emblemático: as áreas utilizadas para retirada de material para o 

erguimento da barragem Santa Maria não foram recuperadas. Assim, expostas, elas constituíam a 

principal fonte de sedimentos acumulados na represa imediatamente a jusante. 

A solução proposta para aumentar os volumes disponíveis foi o alteamento da barragem do Torto 

sem que fossem atacadas, de forma eficaz, as origens do assoreamento. Os resultados foram 

terríveis: imediatamente após sua construção, a represa do Torto produzia 1100 l/s de água 

bombeada durante 20 horas por dia. Em 2000, o bombeamento havia sido reduzido em 85%, para 

apenas 3 horas por dia (CAESB, 2011). 
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Como os mananciais próximos não se mostraram suficientes, a opção foi buscar água distante. A 

partir de meados da década de 1970, parte da água viria da bacia vizinha, do rio Descoberto, onde 

foi construído o reservatório responsável por mais de 60% do abastecimento do DF. 

A urbanização seria feroz, também, com os córregos da cidade. Um efeito direto do descaso com 

esses corpos hídricos não tardou a aparecer no Lago Paranoá. Os braços dos ribeirões Bananal 

(ponte do Bragueto) e Torto (Península Norte), e do Riacho Fundo (Vila Telebrasília), foram 

fortemente aterrados. Estima-se que a área do espelho d’água do lago nestas regiões seja inferior a 

30% da original. Em 9 de junho de 2012, o diário mais popular da cidade estampava em manchete: 

E O LAGO VIROU TERRA. 

 

Figura 3 – Manchete do Correio Braziliense em 9 de junho de 2012 

Com o aumento do atendimento com água potável, mais esgoto passou a ser destinado às estações 

de tratamento. Até a década de 1970, elas eram equipadas somente para tratamento secundário dos 

esgotos, destinando ao lago grande quantidade de nutrientes ricos em fósforo. As águas lentas do 

lago reagiram e, em 1978, a manchete de capa do Correio Braziliense estampava: O LAGO FEDE.  

Tal situação mobilizou técnicos e cientistas à busca de soluções e, mais uma vez, foram escolhidas 

as mais convencionais: aprimoramento do tratamento dos esgotos nas estações existentes e o 

bombeamento de esgotos para outras regiões. Este foi o caso da cidade de Águas Claras, cujo 

esgoto é transferido à vizinha bacia do rio Descoberto (CARVALHO, 1998). 

Em busca da modernização do manejo das águas 

Referência moderna no urbanismo e na arquitetura, somente a partir do final da década de 1980, o 

conceito de desenvolvimento sustentável passou a balizar os discursos distritais na área ambiental e 
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de recursos hídricos. Entretanto, entre a teoria e a prática ainda se está, em meados do século XXI, 

muito mais próximo da primeira.  

Novos conceitos, tais como as techniques alternatives, na França, o Low Impact Development 

(LID), nos EUA, ou Water Sensitive Urban Design (WSUD), na Austrália, tornaram-se disponíveis 

e buscavam mitigar os impactos da urbanização sobre o ciclo da água em meio urbano. Os projetos 

urbanísticos e de saneamento, novos ou existentes, deveriam buscar a minimização de alterações 

nos ciclos biogeoquímicos, concebendo-se cidades a partir do ciclo da água, tornando-as resilientes 

a mudanças globais e ambientalmente sustentáveis por meio de uma infraestrutura urbana 

adaptativa e multifuncional (NASCIMENTO et al., 2013). 

Figura 4 – Quinze maneiras de ser moderno com a água urbana 

Alguns avanços aconteceram. As técnicas utilizadas para os projetos de drenagem urbana têm 

incorporado novos conceitos e os bairros ecológicos são utilizados como atração mercadológica. 

Um ambiente propício ao uso sustentável da água consolida-se a cada dia no ideário social relativo 

ao tema. A criação de áreas de proteção de mananciais e de unidades de conservação ambiental 

permitiu combater a pressão sobre os recursos hídricos existentes. O zoneamento ambiental e 

econômico, as zonas de restrição ao uso do espelho d’água do Lago Paranoá, o enquadramento dos 

corpos d’água em classes de uso e o maior rigor urbanístico, com restrições ao uso e ocupação do 

solo e à impermeabilização são exemplos também relevantes na busca de um ambiente urbano mais 

resiliente aos impactos da intensificação da urbanização. 

A criação e reformulação da Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal - 

ADASA (Lei Distrital nº 4285, de 2008) e o funcionamento contínuo do sistema de gerenciamento 

de recursos hídricos (Lei Distrital nº 2725, de 2001) dão esperança de que instrumentos de gestão 

QUINZE MANEIRAS DE SER MODERNO COM A ÁGUA URBANA 

Em sistemas de abastecimento 

I. Cuidar dos mananciais, perenizando as fontes e garantindo sua qualidade. 

II. Utilizar mínimo tratamento químico para potabilizar as águas captadas. 

III. Distribuir com mínimo custo energético a partir de fontes próximas aos consumidores. 

IV. Distribuir em tubulação com pressão adequada sem promover perdas desnecessárias. 

V. Controlar o uso, combatendo perdas e estimulando o reúso. 

Em sistemas de drenagem pluvial 

I. Induzir a utilização de águas de chuva para usos menos nobres. 

II. Regular o lançamento na rede coletora pública, detendo picos e cobrando pelo serviço de coleta. 

III. Projetar redes de drenagem utilizando áreas verdes visando sua irrigação e a infiltração no solo. 

IV. Projetar redes de acordo com as características naturais do terreno, circunscritas em células 

sanitárias de pequena área e visando ao lançamento difuso nos corpos d’água. 

V. Dimensionar as tubulações com declividade tal que sejam autolimpantes, otimizando suas 

dimensões e as consequentes obras civis. 

VI. Reter resíduos sólidos carreados pelas águas pluviais aos corpos d’água. 

Em sistemas de esgotamento sanitário 

I. Coletar os esgotos sanitários em redes próprias e autolimpantes. 

II. Tratar os esgotos por meio de processos com mínimo uso de produtos químicos. 

III. Induzir o reúso dos efluentes tratados para usos menos nobres. 

IV. Lançar os efluentes tratados respeitando a classe de qualidade para o corpo d’água. 
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possam ser implantados para a regulação das águas urbanas e dos usos dos corpos d’água, visando 

sua preservação, conservação ou recuperação. 

Os desafios, contudo, continuam enormes. Além do aumento do consumo de água potável oriundo 

do crescimento da população, Brasília ainda conta com alto índice de consumo per capita, 

notadamente nas moradias na bacia do Paranoá. Segundo a Companhia de Saneamento do Distrito 

Federal – CAESB (2015), nesta bacia, cada morador consome 390 litros de água por dia, valor 3,5 

vezes o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Esse número revela, também, a grande 

diferença entre esta região e as demais do DF: a média geral é igual a 190 litros, chegando a menos 

de 100 litros em núcleos com população de menor poder aquisitivo (Paranoá e Itapoã, por 

exemplo), quase sempre fora da bacia do Paranoá. 

Esses dados são acompanhados de resistente índice de perdas. Apesar dos esforços da CAESB e da 

redução notável nos últimos 20 anos, o desperdício ainda é muito relevante. Dados dessa companhia 

mostram que as perdas totais por ligação eram de 305 litros por dia, em 2014, valor equivalente a 

27,2%, enquanto o valor médio em países desenvolvidos é inferior a 20%. 

A atual situação do abastecimento mostra fértil campo para atuação de instrumentos econômicos e 

do reuso da água, iniciativas ainda pouco presentes na regulação do saneamento no DF. Além de 

fatores estruturais, tanto a empresa prestadora de serviço quanto o consumidor, infelizmente, agem 

como se não reconhecessem o real valor econômico da água o que pode estar determinando os altos 

índices de consumo e de perda. 

Um passo importante foi dado com a implantação de regulamentos para o controle do lançamento 

de águas pluviais nos corpos d’água. No entanto, a ação continua focada no lançamento nos cursos 

d’água e precisaria evoluir visando controlar a água drenada pelos lotes urbanos, promovendo o 

reuso das águas, a detenção de picos de cheia e de sólidos, minimizando, na origem, o impacto nas 

redes coletoras públicas e, consequentemente, nos corpos receptores. 

Além disso, seria preciso reformar a rede de microdrenagem urbana para que as grandes áreas 

verdes existentes, notavelmente no Plano Piloto, pudessem ser utilizadas como áreas de retenção e 

de recarga dos aquíferos subterrâneos. Estudos hidrogeológicos indicam que grande parte das 

reservas de água no subsolo do DF está em regiões com potencial recarga efetiva igual a 25% da 

precipitação, situação bastante favorável à infiltração induzida (MELLO e CASTRO, 2011). 

Ou seja, há muito trabalho a fazer para a gestão das águas pluviais coletadas, incluindo seu 

tratamento, o que poderia contribuir para a redução do pico do hidrograma e da poluição dos rios e 

lagos. Ações similares podem também ser desenvolvidas para o sistema de esgotamento sanitário. 

Beneficiado pela redução do consumo de água e por ações locais de reutilização de águas servidas 

(não cloacais), reduzindo a demanda por instalações para o tratamento dos esgotos, elas podem ser 

menos danosas ao meio ambiente se for, ainda, promovido o reúso dos efluentes tratados, 

destinando-os a usos menos nobres. 

Um grande desafio no DF pode ser gerencial. Se a prestação de serviços de água e de esgoto está 

estruturada, inclusive com a regulação pela ADASA e perspectivas de modernização na prestadora 

de serviço, o mesmo não se observa nos serviços de drenagem de águas pluviais. A ausência de uma 

estrutura capaz de atender às demandas de uma gestão moderna de águas na cidade exigirá o 

reequipamento do governo para o seu manejo eficiente e eficaz. 
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O moderno se avizinha? 

Enfim, após mais de meio século de sua inauguração, Brasília parece ainda não ter rompido os laços 

com o antigo, notavelmente na forma de lidar com suas águas. O convencional é ainda o mais 

presente e a revolução na gestão das águas custa a ganhar corpo.  

O tempo atual exige que as águas estejam na pauta em função dos prazeres que desperta e não dos 

medos que pode provocar. Se Brasília quer continuar a ser moderna, deve avançar na gestão 

respeitosa, cuidadosa, sustentável e ambientalmente correta das águas urbanas e dos recursos 

hídricos. 

Afinal, ser reconhecida como moderna traz o desafio de se reafirmar em diferentes eras e áreas. 
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