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DIVULGAÇÃO DE TECNOLOGIAS 
SUSTENTÁVEIS

Estamos divulgando novas tecnologias a serem
adotadas para evitar a retirada das águas
subterrâneas nas proximidades de nascentes urbanas e
ao mesmo tempo, defendendo a recarga hídrica,
mediante a infiltração das aguas pluviais de telhados
no próprio lote.



BREVE HISTÓRICO

§ Atuamos em obras de Engenharia de Edifícios desde o final da

década de 70 (ainda estagiário de Engenharia na Encol em

1977), portanto, há 40 anos.



BREVE HISTÓRICO

§ Posteriormente ao longo de minhas atividades como projetista de

instalações, tivemos a oportunidade de, em vários empreendimentos

sugerir e conseguir, ainda na fase de projeto de arquitetura legal, a

elevação do nível do térreo para escavar somente meio subsolo e

evitar rebaixamentos, em especial, no entorno do Lago das Rosas e do

Bosque dos Buritis.



§ Naquela época não se falava em 2 ou mais subsolos, porque apenas

um era suficiente para abrigar os veículos previstos.

§ Com o Plano Diretor atual foi permitido criar sobre solos para

estacionamentos, com os devidos afastamentos e alturas definidos.

BREVE HISTÓRICO



§ Coordenamos no Sinduscon-GO, há uns 10 anos atrás, um grupo de

trabalho para proteção das nascentes de Goiânia e conseguimos que

o Plano de Manejo do Bosque dos Buritis executasse em 2008, a

canalização independente desde o Clube dos Oficiais até a atual bica,

com constante renovação das aguas dos lagos.

§ E com a Lei 9511/14 foi permitida a execução de rebaixamentos de

lençol, desde que atendesse às exigências - (cap.18).

BREVE HISTÓRICO



LEI 9511/14 - CONTROLE DE AGUAS 
PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA

Participamos ativamente em 2012/2013, dos estudos para a

Minuta do Projeto de Lei (Atual LEI 9511/14 - CONTROLE DE

AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA), colaborando com

recomendações para a recarga hídrica de aguas de telhado no

próprio terreno. (cap. 17).



Defendemos também a recarga hídrica de nascentes que

estariam ameaçadas pelo crescente ritmo de rebaixamento de

lençol freático, promovendo a transferência dessas águas, para

infiltrar em um local à montante delas, através da construção de

valas ou trincheiras de infiltração (cap.18).

LEI 9511/14 - CONTROLE DE AGUAS 
PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA



Recarga Hídrica:

Infiltração no próprio solo - Aguas de Telhado:

§ Caixa de retenção com dispositivos de infiltração

LEI 9511/14 - CONTROLE DE AGUAS 
PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA



Recarga Hídrica 

Elevatória das aguas (de lençol e pluviais de telhado) para

recarga hídrica em um parque com nascentes naturais e lagos

ou espelhos d’água (unidade de conservação).

(cap.18).

LEI 9511/14 - CONTROLE DE AGUAS 
PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA



Recarga Hídrica - exemplos:

§ Parque Flamboyant 

§ Parque Cascavel

§ Parque Areião

§ Parque Vaca Brava

§ Parque Jerivá

LEI 9511/14 - CONTROLE DE AGUAS 
PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA



SISTEMAS DE DRENAGEM

Ônus irreversível para o Condomínio:

§ Manutenção de bombas;

§ Consumo de energia;

§ Risco de inundação do subsolo e poço de elevadores;

§ Exige materiais e técnicas apropriadas para cumprir com a 

eficiência e evitar pressões no piso e cortinas.



Conclusões:

Consideramos a possibilidade de se permitir na atual revisão do 

Plano Diretor: 

§ obras com rebaixamento, desde que distantes e a jusante das 

nascentes e que exerçam pouca influência no nível freático.

SISTEMAS DE DRENAGEM



1. Drenagem de Cortinas

2. Drenagem de Subsolo

SISTEMAS DE DRENAGEM



Drenagem de Cortina: Drenagem de Agua por Infiltração no solo

§ Drenagem Perimetral em todas as cortinas;

• Evitar infiltrações nas cortinas oriundas de saturação pela 

recarga hídrica do próprio empreendimento e de vizinhos.

SISTEMAS DE DRENAGEM



Drenagem de Subsolo: Drenagem de Agua do Lençol Freático.

§ Drenagem do solo abaixo e lateral ao subsolo que atinge a cota 

de nível freático.

SISTEMAS DE DRENAGEM



Fotos:

§ Poço Elevatório;

§ Dreno de Cortina;

SISTEMAS DE DRENAGEM



POÇO ELEVATÓRIO



DRENO NA CORTINA



Detalhes:

§ Planta Parcial de Rede de Drenagem;

§ Corte Trincheira Drenante;

§ Dreno de Cortina;

§ Poço Elevatório;

§ Rede Coletiva com Infiltração em Parque;

SISTEMAS DE DRENAGEM



PLANTA: REDE DE DRENAGEM



CORTE: TRINCHEIRA DRENANTE



SISTEMAS DE DRENAGEM



CORTE: POÇO ELEVATÓRIO



TRINCHEIRA AREIÃO



Não somos especialistas em geotecnia, em mecânica dos solos, 

ou em fundações.

Então, gostaria de explanar de uma forma muito superficial 

sobre cortinas com parede diafragma.

SISTEMAS DE CONTENÇÃO DO SOLO



As cortinas ou paredes diafragma são executadas para contenção de

solos, permitindo a execução de vários subsolos em edifícios comerciais

ou residenciais.

Quando atingem uma camada do solo mais abaixo do último subsolo,

com baixíssima percolação, podem evitar o rebaixamento de lençol

freático.

Exigem critérios e técnicas apropriadas para sua execução.

SISTEMAS DE CONTENÇÃO DO SOLO 



SISTEMA DE CONTENÇÃO COM 
PAREDES DIAFRAGMA

Exemplo de Obra em Fortaleza – CE 

BS DESIGN Corporate Towers

Fotos:

§ Maquete Edifício BS Design (Fortaleza - CE)

§ Cortinas com Parede Diafragma – 5 subsolos.



ED. BS DESIGN
ED. COMERCIAL
FORTALEZA-CE
HTTP://BSDESIGN.COM.BR



BS DESIGN CORPORATE TOWERS
5 SUBSOLOS COM PAREDES DIAFRAGMA 
(AGOSTO/16)



BS DESIGN CORPORATE TOWERS
5 SUBSOLOS (AGOSTO/16)



SISTEMA COM SUBSOLOS ESTANQUES

Próxima apresentação 
Eng.º F. Carlos Mendes Lima



AGRADECIMENTOS
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contribuir efetivamente para a sobrevivência das 

nascentes urbanas de Goiânia.



Seja um apaixonado por vocêmesmo.
Mantenha sua saúde corporal, mental e
espiritual, vivendo e celebrando o momento
presente.
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