
O projeto de manejo integrado de águas pluviais do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha exemplifica de maneira única o potencial de transformação positiva de uma edificação
deste porte no ciclo hidrológico local. Ampliando o escopo dos créditos LEED SSc6.1 (redução de escoamento superficial) e SSc6.2 ( melhoria da qualidade do escoamento superficial)
para o entorno do estádio, desenvolveu-se projetos técnicos integrando o sistema de drenagem externo à elementos do paisagismo e aos sistemas internos de aproveitamento de
água de chuva. Com isso, 100% do consumo não-potável do estádio passará a ser atendido por água de chuva, um volume de 16 milhões de litros/ano. Além da redução do consumo
interno, da redução dos volumes escoados e da melhoria da qualidade da água de drenagem, o sistema produzirá melhoria significativa do microclima através da evapotranspiração
das plantas no entorno dos sistemas, pelos “wetlands construídos” e pelo lago, irradiando umidade, quesito desejável levando em consideração a baixa umidade do ar na região de
Brasília.

Foram propostas soluções inovadoras para o manejo de água pluvial dentre as quais a adoção de medidas compensatórias em microdrenagem, também conhecidos como SUDS
(Sistemas Urbanos de Drenagem Sustentável).
O projeto busca a redução do volume escoado, bem como melhoria da qualidade do volume de escoamento superficial, “compensando” o impacto produzido pela impermeabilização
de grandes áreas causada pela implantação do empreendimento.
A implantação destas medidas se justifica na medida em que favorece a recriação do ciclo hidrológico local com a retenção, infiltração e recarga do lençol freático; redução do impacto
do empreendimento sobre a infraestrutura da rede pública de drenagem existente decorrente da redução dos diâmetros de tubulações exigidos, e redução de custos direto dos
materiais e custos associados à implantação; melhoria do microclima com o aumento de umidade e redução de temperatura do ar local através da evaporação em áreas de lâmina
d´água livre; geração de água de drenagem com qualidade apropriada para reuso para fins não-potáveis; redução do consumo de água potável, consequente redução dos gastos com
abastecimento de água, e independência do serviço público para abastecimento com fins não-potáveis.

Perspectiva ilustrada do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha.
Fotomontagem: Benedito Abbud Arquitetura Paisagística.



Inforgráfico dos sistemas de manejo integrado de águas pluviais previstos para o Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha.
FONTE: FIB – Fábrica de Ideias Brasileiras



DESCRITIVO GERAL: As Biovaletas do entorno do anel do Éstádio recebem a água 
proveniente do escoamento da pavimentação intertravada presente. Devido ao grande 
volume e possível presença de sólidos grosseiros depositados pelos visitantes, foram 
instalados também elementos de pré-tratamento, como o diafragma de pedras e  a faixa 
gramada com inclinação constante que encaminham a água para a biovaleta em si.

FAIXA GRAMADA: Medida de pré-tratamento da água que consiste em uma
faixa vegetada com caimento constante, responsável por diminuir a velocidade
de escoamento da água e filtrar sedimentos e outros poluentes existentes nas
águas de drenagem. Recomenda-se que exista alguma técnica a montante para
espalhar o fluxo e recriar o escoamento por toda a área da faixa vegetada,
evitando “zonas mortas”.

DIAFRAGMA: Medida de pré-tratamento da água cuja função é reorganizar o
fluxo do escoamento da água de drenagem para um tratamento à jusante, além
de servir como zona de deposição de sedimentos, aumentando o tempo de
vida útil das biovaletas. Uma vez atingido seu volume máximo, transborda pela
face mais baixa e inicia o escoamento pela faixa gramada até a biovaleta.

BIOVALETA: Medida de tratamento de água que consiste em uma escavação
com profundidade de 1,0 a 1,5m, que recebe a água de escoamento superficial
de seu entorno, preenchida por diversos tipos de meios filtrantes
(serragem/folhas secas, areia, e pedras de diferentes dimensões) dispostos em
camadas superpostas que atuam na manutenção de um ambiente propício para
o desenvolvimento de vida microbiana e bacteriológica, responsáveis pela
degradação química e biológica dos poluentes existentes nas águas de
drenagem, bem como para filtração física de materiais particulados.



BACIA DE SEDIMENTAÇÃO: Volume de armazenamento temporário
utilizado como pré-tratamento à montante da entrada de um sistema de
filtração, cuja função é reter sedimentos grosseiros, antes de permitir a
entrada destes na área principal de tratamento.

WETLANDS: são áreas alagadas com nível d’agua variável, estruturada para
potencializar o tratamento e melhoria de diversos parâmetros de
qualidade da água, incluindo a retenção de nutrientes, de forma natural.
No projeto do Estádio foi adotado sistema com plantas emergentes, fixas
através de suas raízes à um substrato, com fluxo horizontal de tratamento.

VANTAGENS
• Retenção de sólidos grosseiros e sedimentos finos através da
sedimentação e retenção física;
• Funciona como “pulmão” para amortecimento de água para retenção,
redução de velocidade, e ajuste de vazão de saída para os sistemas de
tratamento à jusante;

VANTAGENS
• Atenua as inundações;
• Oferece paisagismo funcional;
• Melhora parâmetros de qualidade das águas pluviais (características

físicas, químicas e biológicas);
• Remove sólidos em suspensão;
• Aumento da superfície de contato removendo nutrientes e poluentes;
• Adiciona oxigênio à água;
• Melhora o habitat do ecossistema aquático.

LAGO: Serve como um grande reservatório a céu aberto, disponibilizando
um volume aproximado de 5.500m³ de água para aproveitamento para fins
não-potáveis no interior do estádio, para uso nas bacias sanitárias, sistema
de emergência e combate a incêndio (hidrantes e sprinklers) e irrigação do
gramado do campo.

Bombas solares fazem a recirculação da água entre o lago e a região da
wetland. O sistema de recirculação aliado à ação da wetland aumenta os
níveis de oxigênio da água, faz a filtragem complementar e elimina
possíveis locais criatórios de mosquitos causadores de doenças, como o
mosquito causador da dengue (Aedes aegypti), através da movimentação
da água.

DESCRITIVO GERAL: A entrada da água coletada nas áreas externas sem tratamento (pisos
impermeáveis) é controlada por um divisor de fluxo, cuja função é garantir que no evento de
chuvas de grande intensidade, a menor vazão de água entre pelo circuito completo de
tratamento no lago (bacia de sedimentação, wetland e lago), enquanto a maior vazão seja
direcionada diretamente para o corpo do lago.
Áreas que já passaram por algum tipo de tratamento seguem diretamente para o corpo do lago.

A entrada de água no circuito completo de tratamento no lago acontece em três etapas:

VISTA GERAL DAS DUAS 
CÉLULAS  DO LAGO



BIOVALETA: Medida de tratamento de água que consiste em uma escavação
com profundidade de 1,0 a 1,5m, que recebe a água de escoamento superficial
de seu entorno, preenchida por diversos tipos de meios filtrantes
(serragem/folhas secas, areia, e pedras de diferentes dimensões) dispostos em
camadas superpostas que atuam na manutenção de um ambiente propício para
o desenvolvimento de vida microbiana e bacteriológica, responsáveis pela
degradação química e biológica dos poluentes existentes nas águas de
drenagem, bem como para filtração física de materiais particulados.

VANTAGENS:
• Reduz quantidade de escoamento superficial;
• Pode mitigar efeitos de aquaplanagem se próximo a pistas de rodagem;
• Ótimo elemento filtrante, físico, biológico e químico;
• Alta eficiência na remoção de poluentes;
• Pode reduzir em até 80% o volume anual de escoamento da área de
contribuição;
• Remoção de Fósforo total de até 50%;
•Remoção de Nitrogênio total de até 60%;
•Comporta tratamento de áreas até 1ha por elemento;
•Diversas possibilidades de entrada de água no sistema: escoamento
superficial, cortes no meio-fio, trincheiras de drenagem, fluxo concentrado em
tubulação, ou similar;
•Elemento paisagístico nas calçadas, canteiros centrais, parques e praças em
centros urbanos e rurais;
•Zona de deposição de sedimentos, tornando-se local de grande fertilidade ;
•Facilita limpeza das vias, já que o lixo grosseiro tende a ficar na superfície da
biovaleta ou em pré-tratamentos conjugados.

DESCRITIVO GERAL: O “caminho das águas” nos estacionamentos de veículos se inicia com as 
chuvas escoando superficialmente pela área de trânsito dos veículos em pavimento intertravado. 
O caimento do terreno direciona a água aos pavimentos permeáveis nas áreas de vagas, sendo o 
volume correspondente às chuvas de tempo de retorno de 2 anos e duração de 24 horas 
armazenadas no reservatório de base. Parte do volume é infiltrado lentamente no solo e 
escoado através de tubulações-dreno para dentro da biovaleta. 
O volume excedente das viovaletas é encaminhado diretamente para o corpo do lago.

Biovaleta em estacionamento de supermercado. 
Portland-EUA.
Foto: justsmartdesign

Biovaleta em área de estacionamento
FONTE: All terrain consulting



PAVIMENTO INTERTRAVADO: Composto de peças pré-moldadas de
concreto assentadas sobre camada de areia e travadas entre si por
contenção lateral. Podem ser utilizados para revestir superfícies como
ruas, calçadas, praças, estacionamentos, terminais de carga e até
estradas. Suas principais características são superfície antiderrapante,
conforto térmico pela menor absorção de calor (se comparado com
asfalto), resistência e durabilidade. Possui baixo índice de permeabilidade.

PAVIMENTO PERMEÁVEL: Permite a passagem da água através de seus
poros quando de evento chuvoso, com permeabilidade média de cerca de
90%.

PISO INTERTRAVADO COM JUNTA DRENANTE: Podem ser peças
impermeáveis ou não, com juntas preenchidas por agregados finos que
permitem a passagem de água. Principal característica: permeável e
suporta tráfego pesado (carretas, caminhões, caminhonetes).

INTRODUÇÃO GERAL AOS PAVIMENTOS PERMEÁVEIS E DRENANTES
Em áreas urbanas densamente ocupadas, as superfícies destinadas ao sistema viário e às áreas de estacionamento ocupam
espaços consideráveis, chegando a 30% da área da bacia de drenagem. A utilização de pavimentos permeáveis contribui para
a diminuição do escoamento superficial e para problemas de inundações urbanas.
Normalmente são assentados sobre uma camada de material de suporte (pedrisco), abaixo da qual fica uma base de pedras
de granulometria uniforme de espessura variável, responsável pelo armazenamento de água por um período de tempo
determinado pelo projetista.
A retenção de água no reservatório de pedras reduz a quantidade de água escoada pela superfície, imitando a situação
encontrada em ambientes naturais em que a maior parte da água de chuva é retida no solo pela ‘serrapilheira’, camada de
material orgânico em decomposição que retém grandes volumes de água, e os disponibiliza para infiltração lenta no solo. Sua
implantação reduz ainda os custos associados aos sistemas de drenagem, já que os diâmetros das tubulações são reduzidos
com a menor vazão de água escoada pela superfície em chuvas de qualquer intensidade.
Pavimentos permeáveis devem atender à distância mínima segura entre a base e o lençol freático no período chuvoso, de
forma que não ocorra sua contaminação com os poluentes carreados pela água.

VANTAGENS:
(Pavimentos permeáveis e intertravados com juntas drenantes)
•`Aplicável em todo o país;
• Eficiente na retenção de sólidos suspensos totais (SST);
• Reduz custos associados aos sistemas de drenagem, já que os diâmetros
das tubulações são reduzidos com a menor vazão de água escoada pela
superfície em chuvas de qualquer intensidade
• Torna mais fácil a manutenção, visto que é passível de remoção e
reinstalação quando de manutenções em elementos subterrâneo;
• Melhoria na segurança e aumento do conforto com a redução na
formação de poças de água e consequente melhoria da aderência;

Pavimento intertravado com juntas drenantes.
FONTE: RHINO pisos

Pavimento intertravado. Vale dos Cristais-MG.
Foto: Tina Carvalhães

Placas drenantes. 
FONTE: BRASTON pisos personalizados.



PLANTERS: Canteiros permeáveis construídos ao longo de terrenos
inclinados. São capazes de reter partículas sedimentáveis entre os
vertedouros, instalados em pequenos intervalos para permitir a drenagem
do excedente captado.

Planter com check-dams e grelhas hemisféricas para drenagem do excedente.
FONTE: Kentucky Waterways

VANTAGENS
•`Aplicável em terrenos inclinados;
• Eficiente na retenção de sólidos suspensos totais (SST);
• Melhora o microclima com o aumento da umidade e redução da
temperatura local alcançada através da evapotranspiração realizada pelas
plantas;
• Reduz custos associados aos sistemas de drenagem, já que os diâmetros
das tubulações são reduzidos com a menor vazão de água escoada pela
superfície em chuvas de qualquer intensidade.

DESCRITIVO GERAL: A água de escoamento superficial gerada pela pavimentação das esplanadas 
de acesso é encaminhada até os jardins laterais, projetados para serem planters.

Dos planters, o volume excedente é encaminhado diretamente para o corpo principal do lago.



De maneira geral, percebe-se que o projeto de implantação do entorno do 
estádio contribui de maneira significativa para:

• Redução do escoamento superficial, reduzindo a contribuição do 
empreendimento na geração de água para as redes de drenagem, mesmo em 
chuvas de forte intensidade;
• Eficiência no uso de água: redução do consumo de água potável da rede 
tradicional de abastecimento para uso não potável (16 milhões de litros/ano);
• Redução de despesas com consumo de água (economia de R$250.000/ano);
• Redução da dependência de fontes externas para atendimento de consumo 
(100% de atendimento de fins não-potáveis somente com água de chuva);
• Melhoria da qualidade da água destinada à rede de drenagem (retenção de 
80% de sólidos suspensos totais em 90% das chuvas anuais);
• Eficiência na distribuição de água entre as fontes de consumo não-potável na 
edificação;
• Reutilização de água abundante que seria desperdiçada;
• Manutenção da permeabilidade do solo;
• Aumento da fertilidade do solo;
• Recarga do lençol freático através da lenta infiltração da água em qualidade 
apropriada;
• Melhoria do microclima gerado pela integração do projeto de drenagem 
sustentável ao projeto paisagístico, beneficiando transeuntes, funcionários 
locais, visitantes, flora e fauna;
• Redução da temperatura do entorno e do efeito das “ilhas de calor”;
• Favorece o desenvolvimento de todas as plantas devido à disponibilidade de 
água e a manutenção de cobertura vegetal sobre o solo;
• Dispensa da necessidade de irrigação artificial das áreas ajardinadas.

Imagem aérea pré-implantação.

FONTE: Google Earth

Imagem aérea com fotomontagem do pós-implantação.

FONTE: Google Earth


