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RESUMO – Redes de microdrenagem pluvial são entendidas como o conjunto de condutos ou canais 

destinados à coleta e condução de águas pluviais até um local adequado. Existem no mercado 

ferramentas computacionais capazes de auxiliar de forma rápida, simples e prática o 

dimensionamento desses sistemas. Entretanto quando comparado com o cálculo manual, o cálculo 

computacional muitas vezes generaliza parâmetros que são essenciais para o correto 

dimensionamento do sistema, o que pode interferir na eficiência da rede de drenagem. Sendo assim, 

o presente trabalho tem como objetivo comparar os resultados de dimensionamento obtidos por meio 

do método manual e pelo software CDren®, para a rede de microdrenagem pluvial de um pequeno 

loteamento modelo no município de Formiga-MG, ao considerar o mesmo com topografia plana e 

inclinada. Os cálculos manuais foram fundamentados em literatura técnica específica para que fosse 

possível afirmar a veracidade dos resultados. Constatou-se a proximidade dos resultados obtidos pelo 

método manual e computacional, o que sugere a aplicabilidade do software no dimensionamento de 

redes de microdrenagem pluvial urbanas. 

 

ABSTRACT– Rainwater microdrainage networks are understood as the set of conduits or channels, 

intended to collect, and transport rainwater to an appropriate location. There are, today, computational 

tools on the market capable to quickly, simply, and practically, assist on these networks design. 

However, when compared to manual calculation, the computational often generalizes parameters that 

are essential for the correct system design, which can interfere in the drainage network efficiency. 

Therefore, the present work aims to compare the design results obtained through the manual method 

and the CDren® software, for the rainwater microdrainage networks of a small allotment in Formiga-

MG city, when considering it with flat and slope topography. The manual calculations were based on 

specific technical literature, aiming to affirm the results veracity. The results proximity obtained by 

the manual and computational method was verified, which suggests the software applicability in the 

urban pluvial microdrainage networks design. 

 

Palavras-Chave – Hidráulica aplicada. Hidrologia urbana. Escoamento superficial. Estruturas 

hidráulicas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O conjunto de estruturas e instalações hidráulicas destinadas à coleta e condução da água 

proveniente das chuvas, em loteamentos ou redes primárias urbanas, é conhecido por sistema de 

microdrenagem pluvial (MORAES et. al, 2019; SMDU, 2012).  Quando bem projetados, esses 

sistemas previnem, principalmente, problemas relacionados à durabilidade de construções civis, 
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alagamentos e enxurradas em locais indesejados (ALMEIDA et. al., 2020; BEZERRA et. al., 2016; 

TUCCI, 2008). 

O correto dimensionamento de uma rede de drenagem envolve o conhecimento de parâmetros 

hidrológicos, como o índice pluviométrico e o tempo de concentração das bacias hidrográficas locais, 

hidráulicos, como a capacidade de engolimento das bocas coletoras e o diâmetro das galerias, e locais, 

como o uso e ocupação do solo e a topografia do terreno (TUCCI, 2012). Ainda, deve-se considerar 

as redes de drenagem já existentes próximas ou no local de projeto (IPH, 2005). 

Existem diversas ferramentas computacionais capazes de auxiliar no processo de 

dimensionamento de sistemas de drenagem de forma simples, rápida e prática (TOLEDO; ABREU; 

JUNGLES, 2000). Uma dessas ferramentas é o software CDren®, desenvolvido pela Fundação 

Centro Tecnológica de Hidráulica do estado de São de Paulo. De interface simples, o software 

simplifica o trabalho do projetista, facilitando tarefas como o levantamento das áreas de contribuição, 

a análise dos dados de escoamento, e realiza de forma automática, as representações gráficas 

necessárias e o levantamento quantitativo dos materiais e o orçamento do projeto (FCTH, 2006). 

Em contrapartida, quando comparada com os cálculos manuais essas ferramentas tendem a 

fazer considerações generalizadas sobre o projeto, o que pode interferir na eficiência dos sistemas de 

drenagem. Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo testar a funcionalidade do software 

CDren® no dimensionamento da rede de microdrenagem de um pequeno loteamento. 

 

METODOLOGIA 

Para que fosse possível testar a aplicabilidade do software CDren® no dimensionamento de 

redes de microdrenagem de águas pluviais, simulou-se por meio deste e do cálculo manual, o 

dimensionamento da rede de microdrenagem de um pequeno loteamento modelo do município de 

Formiga-MG, considerando-o com duas disposições planimétricas diferentes: uma plana e outra 

íngreme.  

O loteamento em questão é segmentando em 2 quadras residenciais que juntas somam 32 lotes, 

cada qual com uma área média igual a 629,62m². O terreno possui uma área total igual a 36.066,65 

m², sendo que 55,91% da mesma refere-se a área total dos lotes, 24,62% refere-se a área do sistema 

viário, 18,05% às áreas públicas e 1,42% às áreas de preservação permanente. 

 

Dimensionamento manual 

Para tal, fez-se necessário o estudo hidrológico do município de Formiga-MG. A intensidade 

máxima média de precipitação foi determinada por meio da equação Intensidade-Duração-Frequência 

- IDF (Equação 1), considerando-se um tempo de retorno, TR, igual a 10 anos.  
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I =
K×TRa

(tc+b)c
                                                                                                                 (1) 

Em que: I = intensidade da chuva, mm/h; tc = duração da precipitação, min; TR = tempo de 

retorno, anos; k, a, b, c = parâmetros da equação, que segundo Borges e Thebaldi (2016), são 

respectivamente iguais à 863,3250508; 0,144458656; 9,78902144 e 0,724312897. 

 

Entretanto, para o cálculo da intensidade máxima média de precipitação em projetos de 

drenagem de águas pluviais, faz-se necessário substituir o tempo de duração da precipitação, tc da 

Equação1, pelo tempo de concentração da bacia captadora de água, tcb, o qual varia em função das 

características da bacia hidrográfica na qual o terreno analisado está inserido. Essas características e 

consequentemente o tcb, estão intimamente relacionadas com a topografia do terreno, e sendo assim, 

traçou-se com o auxílio do software de desenho computacional Autocad®, as bacias de contribuição 

para cada cenário altimétrico estipulado.  

Para o loteamento com disposição altimétrica íngreme, o tcb foi definido de acordo com a 

fórmula de Kirpich mostrado por Tucci (1993) (Equação 2). 

 

tcb = 3,989 x 
L0,77

S0,385                                                                                                 (2) 

Em que: tcb = tempo de concentração da bacia de contribuição, min; L = comprimento do 

talvegue, km; e S = declividade do talvegue, m/km. 

 

Já para o loteamento plano, o tempo de concentração da bacia de contribuição foi determinado 

pela fórmula da onda cinemática, descrita na Equação 3: 

 

tcb = 4,47 x (n x L)0,6 x S0,3 x I−0,4                                                                           (3) 

Em que: n = rugosidade de Manning e I = intensidade da precipitação, mm/h. 

 

As vazões de cada bacia de contribuição foram calculadas por meio do “Método Racional”, de 

acordo com a Equação 4: 

 

Q =  
(C x I x A)

3,6
                                                                                                             (4) 

Em que: Q = vazão de escoamento, m³/s; C = coeficiente de deflúvio; e A = área de contribuição, 

km². 
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O coeficiente de deflúvio, C da Equação 4, foi calculado utilizando-se a técnica matemática de 

ponderação, visto que em áreas urbanizadas existem diferentes tipos de revestimentos superficiais os 

quais influenciam de maneira intrínseca o escoamento e a coleta da água pluvial. Para tanto, foi 

considerado a área efetiva do projeto como 35.552,35 m², sendo 20.147,95m² equivalentes a área de 

lotes, 8.869,90m² equivalente ao sistema viário e 6.504,50m² às áreas públicas. 

O coeficiente ponderado foi obtido pela soma da porcentagem de cada parte da área efetiva de 

drenagem pluvial em relação a área total (35.552,35 m²), multiplicada pelo coeficiente de deflúvio 

específico, Cesp, propostos por Chow em 1998, como mostrado na Equação 5.  

 

Cponderado = P1 x Cesp1 +  P2 x Cesp2 + P3 x Cesp3 + P4x  Cesp4                        (5) 

Em que: P1 = porcentagem da área permeável dos lotes em relação a área total efetiva de 

drenagem; P2 = porcentagem da área impermeável dos lotes em relação a área total efetiva de 

drenagem; P3 = porcentagem do sistema viário do loteamento em relação a área total efetiva de 

drenagem; P4 = porcentagem das áreas públicas do loteamento em relação a área total efetiva de 

drenagem; Cesp1 = coeficiente de deflúvio específico da área permeável dos lotes; Cesp2 = 

coeficiente de deflúvio específico da área impermeável dos lotes; Cesp3 = coeficiente de deflúvio 

específico do sistema viário e Cesp4 = coeficiente de deflúvio específico das áreas públicas. 

 

Já a velocidade de escoamento nas sarjetas foi obtida pela Equação 6: 

 

v =  K x R
2

3⁄  x Sr
1

2⁄                                                                                                 (6) 

Em que: V = velocidade de escoamento, m/s; K = coeficiente de rugosidade, nesse projeto igual 

60; R = raio hidráulico, m, sendo que R = A/P; A = área da seção molhada, m²; e P = perímetro 

molhado e Sr = declividade da rua, m/m. 

 

A vazão máxima suportada por cada sarjeta ou leito foi calculada para as duas disposições 

planimétricas estipuladas para o terreno, uma vez que as variáveis hidrológicas se diferem devido a 

topografia. Em ambos os casos, a capacidade de escoamento das sarjetas e dos leitos carroçáveis foi 

obtida por meio da equação da continuidade (Equação 7): 

  

Q = v x A                                                                                                                 (7) 

Em que: Q = vazão no canal, m³/s. 
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As bocas coletoras tiveram sua capacidade de engolimento calculada conforme a equação 

proposta por Tucci (1993), mostrada na Equação 8: 

 

Qs = 1,7 x Ls x y
3

2⁄                                                                                                              (8) 

Em que: Qs = capacidade de engolimento das bocas coletoras, m³/s; Ls = comprimento da 

soleira, m e y = altura de água próximo à abertura na guia, m. 

 

A altura da água, y, foi calculada para cada trecho de sarjeta do projeto. Como a existência de 

eventuais obstruções nesses canais podem comprometer a eficiência das bocas coletoras, foram 

considerados na Equação 8, fatores de redução que segundo Tucci (1993), são função da declividade 

da sarjeta. Os poços de visita foram alocados no terreno de modo estratégico para que fosse possível 

atender a demanda hídrica das bocas coletoras, dando condição para a água coletada nas mesmas 

percorrer as galerias da rede projetada, findando seu percurso indo para a macrodrenagem. 

A água coletada nas bocas de lobo, são levadas pelos trechos de ligação até os poços de visita, 

e destes, para as galerias. Os diâmetros das galerias foram calculados conforme a Equação 9. 

 

D = 1,55 x (
Qs 

K√i
)

3
8⁄

                                                                                                  (9) 

Em que: Q = vazão ou soma das vazões captadas pelas bocas de lobo a serem atendidas, m³/s; 

K = coeficiente de rugosidade para condutos de concreto = 75 e i = declividade longitudinal da rua, 

m/m. 

 

Cálculo computacional – CDren ® 

O dimensionamento por meio do software CDren® é embasado nos dados informados pelo 

operador do programa. As bacias de contribuição utilizadas para o cálculo computacional foram as 

mesmas do dimensionamento manual. Essas definiram as vazões que seriam coletadas em cada trecho 

de sarjeta, que por sua vez, determinou o posicionamento das bocas coletoras no terreno. Realizadas 

estas etapas, foram traçadas, de forma manual, as galerias ao longo do arruamento conduzindo toda 

a água coletada pelas bocas de lobo. 

Ao se iniciar o software CDren®, aparece uma janela intitulada por “Dados Gerais para o 

Cálculo” na qual há 7 guias que devem ser corretamente preenchidas (Figura1). 
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Figura 1- Janela de inicialização do software CDrean®. 

A primeira guia, “Galerias”, diz respeito às galerias de drenagem e exige a entrada de dados 

referentes ao valor da lâmina d’água máxima no canal, o diâmetro mínimo a ser considerado, o 

recobrimento mínimo que irá acima das galerias, a profundidade máxima da geratriz inferior do tubo, 

a área do PV considerada em planta, as velocidades mínima e máxima do escoamento no interior das 

galerias, as alturas mínima e máxima dos degraus (se preciso), e, por fim, a declividade mínima 

construtiva. 

A segunda guia, “Rua”, refere-se às condições das ruas do loteamento. Deve-se, portanto, entrar 

com valores referentes a largura da via, ao valor do coeficiente de Manning, a declividade transversal 

do arruamento, a largura da faixa de rolamento, a carga de roda que os leitos receberão, o coeficiente 

de impacto e a classe da via quanto a sua superfície. 

A terceira guia, “Sarjetas”, refere-se ao dimensionamento das sarjetas e exige a entrada de dados  

referentes a largura a ser considerada nos canais da sarjeta, a altura da guia da sarjeta, a tangente, as 

velocidades mínimas e máxima suportadas pelos canais das mesmas e também o coeficiente “n” de 

Manning considerado na superfície das sarjetas. 

Na quarta guia, “Chuvas”, serão informados os parâmetros hidrológicos das chuvas, como a 

duração, o período de retorno considerado, o coeficiente de run-off, a porcentagem impermeável de 

todo o sistema de microdrenagem, o tempo de concentração mínimo, os parâmetros de intensidade 

das chuvas e as opções para se calcular automaticamente a intensidade de precipitação e coeficiente 

de escoamento. 

Na quinta guia, “Dados Estruturais”,  devem ser fornecidos os dados referentes a espessura do 

berço (assentamento da tubulação), a espessura de envoltório sobre a geratriz superior do tubo, a 

espessura do reforço de fundação, o peso específico do solo de reaterro, o coeficiente de empolamento 

do solo, além de serem dadas as opções da definição automática do escoamento e de fixar um material 

envoltório para toda a rede de microdrenagem 
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Já na sexta guia, “Bocas de Lobo”, deve-se inserir os dados referentes ao número máximo de 

bocas de lobo contíguas, a capacidade de bocas de lobo situadas em declives e em pontos baixos e o 

diâmetro dos tubos de ligação. A guia ainda oferece a opção para calcular automaticamente a 

capacidade das bocas de lobo ou de considerar zero a quantidade de bocas de lobo antes de calcular. 

Na última guia, “Critérios de Cálculo”, deve-se informar ao software apenas o tipo de ajuste de 

cotas intermediárias, devendo-se optar pelo uso apenas as cotas dos PV’s, pela interpolação das 

curvas de nível ou se pela interpolação dos pontos cotados. Deve-se definir também os critérios de 

cálculos, devendo-se optar pelo critério de Manning ou pela Fórmula Universal.  

Definidos corretamente os parâmetros mostrados, o software concluiu o cálculo, informando os 

resultados sobre a rede de microdrenagem pluvial. A entrada de dados no programa é realizada por 

meio de arquivo tipo DXF sendo obtidas pelo software as curvas de nível, bem como o traçado 

urbanístico do loteamento, contendo a distribuição dos lotes, o arruamento, as calçadas e as sarjetas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores obtidos de forma manual e por meio do software CDren® foram analisados e 

comparados. Notou-se que em algumas bacias de contribuição, os tempos de concentração 

encontrados pelo cálculo computacional divergiram-se significativamente dos valores encontrados 

pelo cálculo manual. Ainda, constatou-se que enquanto no método manual todos os tempos de 

concentração de variaram em função da disposição altimétrica da área de contribuição, no método 

computacional nem sempre isso ocorreu. O que pode ser explicado pelo fato do software, diferente 

do método manual, utilizar a mesma equação para determinar o tempo de concentração paras todas 

as condições topográficas. 

Quanto a intensidade média máxima de precipitação, notou-se que os valores obtidos pelo 

método manual variaram de bacia para bacia, o que já era de se esperar visto que uma das variáveis 

da Equação 1 é o tempo de concentração da área de contribuição. Já no método computacional, os 

resultados obtidos foram os mesmos para praticamente todas as áreas de contribuição. 

Salienta-se que os dados utilizados para o cálculo manual da intensidade media máxima de 

precipitação foram os parâmetros hidrológicos do município de Formiga-MG. Já no software 

CDren®, não foi possível utilizar os parâmetros dessa localidade, e como alternativa utilizou-se os 

dados hidrológicos da cidade de Bom Sucesso - MG, que dista aproximadamente 150 km de Formiga. 

Os valores das vazões de escoamento superficial obtidas foram próximos, mostrando diferença 

relativamente pequena quanto a disposição do loteamento. 

Notou-se que tanto no dimensionamento manual quanto no computacional, que os valores 

obtidos para as lâminas líquidas no loteamento plano mantiveram-se próximos, o que também ocorreu 
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no loteamento inclinado. Ainda, em ambos os métodos, as vazões médias e as velocidades de 

escoamento de água nas sarjetas, foram maiores no loteamento inclinado, o que confere o correto 

comportamento do software, visto que quando comparado com a declividade baixa, a alta proporciona 

um escoamento de água mais rápido. 

No dimensionamento manual, a altura de água próximo à guia foi calculada para cada trecho 

de sarjeta, já considerando as possíveis obstruções nos canais. Nessas condições, a maior altura que 

a lâmina d’água poderia assumir seria 0,085m no loteamento inclinado e 0,125m no loteamento plano. 

Esses valores representam as condições críticas de operação de cada sistema. 

A capacidade de engolimento das bocas coletoras de cada loteamento no cálculo manual, foi 

definida em função da altura crítica que a lâmina d’agua próxima às guias poderia assumir. Ainda, 

fez-se necessário estipular um valor para o comprimento da soleira, de modo que o dimensionamento 

da boca coletora não ficasse nem extenso, nem compacto demais. O valor utilizado para tanto foi 

1,20m. Nessas condições, cada boca coletora no loteamento íngreme deve possuir capacidade de 

engolimento de 0,051 m³/s e no loteamento plano, 0,085 m³/s. 

Quando comparado ao dimensionamento manual da rede de drenagem do loteamento plano 

com o íngreme, nota-se que no primeiro, a quantidade de bocas coletoras e o diâmetro das galerias 

devem ser maiores do que no segundo. Isso se deve a diferença topográfica dos terrenos, uma vez que 

no loteamento plano as declividades longitudinais dos leitos são baixas, o que faz com que as lâminas 

líquidas próximas as guias apresentem maior altura quando comparadas com a altura do loteamento 

íngreme, e assim, para que problemas relacionados a alagamentos sejam evitados, deve-se instalar 

mais bocas coletoras no terreno e galerias com maiores diâmetros. 

No loteamento com topografia íngreme, o diâmetro máximo para galerias foi de 0,50 m, 

enquanto no plano, devido a sua pouca declividade dos leitos, o diâmetro máximo presente nas 

galerias foi de 0,80 m. 

Os resultados hídricos no CDren® ofereceram valores não muito diferentes dos manuais, 

diferindo pouco o traçado da rede e mostrando um comportamento correto do programa diante as 

situações propostas.  

Quando comparado com o método manual, as bocas coletoras dimensionadas pelo software 

apresentaram uma menor capacidade de engolimento, de 0,40 m³/s à 0,60 m³/s, o que faz com que 

seja necessário a instalação de uma maior quantidade de bocas coletoras no terreno, para que toda 

vazão pluvial seja contida. O software indica onde a vazão nas sarjetas pode ocasionar possíveis 

alagamentos, demandando a locação das mesmas, diferente do dimensionamento manual, onde há um 

cálculo da capacidade exata de engolimento das bocas de lobo.  
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Já o dimensionamento da rede de drenagem no loteamento plano, o traçado da rede foi pouco 

diferente do proposto pelo dimensionamento manual, principalmente no que concerne à demanda de 

maior número de bocas coletoras em relação aos resultados do loteamento inclinado. No 

dimensionamento com o uso do software, em ambas as situações do loteamento, os diâmetros das 

galerias foram fixados em 0,40 m, diferente do dimensionamento manual, onde os diâmetros obtidos 

foram distintos de acordo com cada situação. 

 

CONCLUSÃO 

Os cálculos do trabalho, tanto para o método manual quanto no computacional, foram 

embasados na planta baixa de um pequeno loteamento residencial do município de Formiga - MG, 

considerando-se as mesmas áreas de contribuição de escoamento para que fosse possível comparar 

de forma eficiente os resultados obtidos pelos métodos. 

Observou-se que os resultados obtidos por meio do cálculo manual e computacional 

mantiveram-se próximos, provando a aplicabilidade do software CDren® para o dimensionamento 

de redes de microdrenagem pluvial. O dimensionamento manual foi feito a partir de equações e 

princípios propostos pela literatura específica, o que sustenta a adequabilidade dos resultados 

encontrados ao objetivo do projeto.  

As maiores divergências obtidas nos resultados das variáveis hidrológicas e hidráulicas não 

ocorreram em função do método de dimensionamento utilizado, e sim devido às diferentes condições 

planimétricas simuladas para o loteamento. 
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