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ANÁLISE COMPARATIVA DOS MANUAIS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 

RELATIVAS AO DIMENSIONAMENTO DE SARJETAS E BOCAS DE LOBO 

DAS CAPITAIS BRASILEIRAS.  

 

Elisa Patricio Macedo1  

 

RESUMO – O crescimento intenso e desordenado das cidades levou a cenários precários de manejo 

das águas pluviais. No Brasil, avanços foram conquistados, contudo, a drenagem urbana ainda se 

encontra em desvantagem em comparação a outras áreas do saneamento. Um desses pontos de 

melhoria é relativo às orientações técnicas para projetos uma vez que, na ausência de um normativo 

nacional, cada localidade realiza o seu estudo. Como resultado, em diversas regiões há a ausência 

desses normativos e, nas que a possuem, há possibilidade de divergência de orientações. Este estudo 

tem como objetivo analisar esses documentos para capitais brasileiras e comparar as instruções dos 

critérios de dimensionamento e verificação de sarjetas e bocas de lobo. Encontrou-se esses 

documentos em 12 capitais. Verificou-se que as orientações para cálculo da capacidade hidráulica 

das sarjetas e da captação das bocas de lobo são coerentes. As variações encontradas nas sarjetas 

foram quanto aos critérios de velocidade máxima e faixa de alagamento da via. Para as bocas de lobo, 

houve divergência quanto aos coeficientes das equações para São Paulo. O estudo aponta para a 

criação de uma instrução unificada nacional, resultando em economia de recursos e aumento da 

discussão do tema possibilitando sua revisão e ampliação.  

 
 

ABSTRACT– The intense and unplanned growth of cities has led to precarious stormwater 

management scenarios. In Brazil, advances have been made, nevertheless, urban drainage is still at 

disadvantage compared to other areas of sanitation. One necessary area of improvement is related to 

technical guidelines for projects since, in the absence of a national standard, each location develops 

its own procedures. As a result, in several regions there is an absence of these regulations and, in 

those that do have them, it is possible that they diverge. This study aims to analyze these documents 

for Brazilian capitals and compare the instructions for sizing and checking gutter and storm drain 

inlets criteria. These documents were found for 12 capitals. The analysis presented that the guidelines 

for calculating the hydraulic capacity of the two structures are consistent. The variations found in the 

gutters were in terms of the criteria of maximum velocity and road flooding range. For storm drain 

inlets, there was differences as to the coefficients of the equations for São Paulo. The study points out 

to a creation of a national unified guideline, resulting in savings of resources and an increase in the 

discussion of the theme, enabling its review and expansion. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A drenagem urbana no Brasil vem ganhando grande destaque nas diversas cidades brasileiras 

devido ao aumento de ocorrências de inundações nos últimos anos, como resultado da intensa 

ocupação e crescimento urbano e consequente aumento da impermeabilização do solo. Esse 

crescimento, na maioria das cidades, ocorreu de forma desordenada, de maneira que as estruturas de 

drenagem foram executadas de forma a corrigir problemas já existentes. Assim, essa atenção vem por 

meio da busca de soluções para os recorrentes eventos cujos impactos repercutem nas diversas áreas, 

econômica, social e ambiental.  

No entanto, ainda que tenha recebido destaque, essa área do saneamento básico ainda está 

defasada em comparação às demais como abastecimento de água e esgotamento sanitário. Alguns 

avanços foram realizados como a coleta de dados pelo Sistema Nacional de Informações sobre o 

Saneamento – SNIS que iniciou a produção de Diagnósticos do Serviço de Águas Pluviais, 

publicando o primeiro documento em 2018 relativo ao ano de 2015 (SNSA, 2018). No entanto, ainda 

há a ausência de orientação específica tanto para estruturação de serviços de gerenciamento quanto 

para normas técnicas específicas para a elaboração de projetos. 

Dentro desse cenário, o que se observou foi a criação de orientações técnicas locais. Essa 

especificidade dos documentos trouxe aspectos positivos como a particularização das orientações 

técnicas que cobriam exatamente as questões de manejo de águas pluviais da região em estudo, evento 

que não seria possível caso se adotasse regras gerais nacionais. Contudo, também trouxe pontos 

negativos como a possível variabilidade de orientações para elaboração do projeto por vezes 

conflitantes e, principalmente, dificuldade de acesso a essa informação ou sua ausência. Assim, o que 

se verifica é que grande parte dos municípios não apresenta essas orientações.  

Dessa forma, a discussão sobre unificação dessas orientações retorna uma vez que se apresenta 

como uma importante ferramenta para orientar a elaboração dos projetos de forma segura e ampla. 

Além disso, reafirma a importância da área e traz como benefício a possibilidade de discussão sobre 

o assunto, incluindo, para além das estruturas convencionais, as que visam a sustentabilidade do 

manejo das águas nas cidades.  

Considerando esse cenário, o presente estudo visa realizar um levantamento das orientações 

técnicas relativas ao manejo de águas pluviais para capitais brasileiras, identificando as localidades 

que possuem esses documentos. E, com base nesses, este artigo tem como objetivo compilar e 

comparar as orientações técnicas dos manuais relativas às sarjetas e as bocas de lobo.  
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2 – MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tendo em vista a realização da comparação das orientações técnicas relativas às sarjetas e bocas 

de lobo, optou-se por buscar esses manuais ou guias de orientações técnicas das 26 capitais brasileiras 

e do Distrito Federal. Essa busca foi realizada de forma remota por meio de sites dos vários órgãos 

públicos relacionados – prefeituras e secretarias – sites de conselhos de classe e, principalmente, por 

meio da busca desse material em demais estudos locais relativos ao tema drenagem urbana.  

Nessa etapa, já foi possível identificar a dificuldade em se acessar essa informação, de forma 

que não há um padrão na apresentação desses documentos. Assim, duas etapas de difícil acesso 

ocorriam, seja a primeira identificar a existência ou não dessa documentação e a segunda, no caso da 

sua ocorrência, localizar esse conteúdo.  

Como resultado, verificou-se a existência dessa documentação para as capitais dos estados 

conforme apresentado na Figura 1: 

  

Figura 1 – Distribuição dos estados e sua situação relativa à ocorrência de manuais ou orientações técnicas de drenagem  

Conforme apresentado, verifica-se que na região norte não foi encontrada essa orientação 

técnica para nenhuma capital. Encontrou-se, no entanto, que no Rio Branco (AC) há existência de 

legislação que dispõe sobre reservatório de detenção nos lotes, em Macapá (AP) há o código de obras 

e instalações com poucas referências sobre drenagem e em Palmas (TO) há algumas informações no 
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Plano Municipal de Saneamento Básico, sendo que nenhum deles detalha questões técnicas de 

estruturas de drenagem urbana.  

Com relação à região nordeste, verificou-se a existência dessa documentação para Recife (PE) 

(Recife, 2016), Teresina (PI) (Prefeitura Municipal de Teresina, 2011) e Natal (RN) (Natal, 2009). 

Na região centro-oeste, essa documentação foi encontrada para Campo Grande (MS) (Campo Grande, 

2015) e Distrito Federal (DF) (Adasa, 2018). Quanto à Cuiabá, não foi verificada a existência de 

normativo técnico oficial, porém, considerou-se o trabalho realizado por Silva (2014). 

Na região sudeste, verificou-se a ocorrência de documento para as capitais Belo Horizonte 

(MG) (Belo Horizonte, 2004), Vitória (ES) (Vitória, 2015), Rio de Janeiro (RJ) (Rio de Janeiro, 2019) 

e São Paulo (SP) (São Paulo, 2012). Quanto à região sul, os documentos apresentados foram relativos 

à Curitiba (PR) (Curitiba, 2002) e a Porto Alegre (RS) (Porto Alegre, 2005). Assim, do total das 27 

localidades buscadas, esses documentos foram encontrados para 12 desse total.  

Na sequência, foi realizado o levantamento das orientações técnicas de projeto para sarjeta e 

boca de lobo nos materiais encontrados. Assim, verificou-se nos documentos qual a orientação técnica 

para ambos e, também, a utilização ou não de fatores de redução. No caso de divergências quanto a 

forma de cálculo, as equações foram aplicadas em diferentes alturas d’água e vazões de maneira a 

comparar resultados. 

3 – ANÁLISE E RESULTADOS  

3.1 Resultados – Sarjetas  

Após a análise dos documentos de orientações técnicas, verificou-se que essas possuem grande 

semelhança quanto ao cálculo da capacidade de condução hidráulica para as sarjetas e quanto ao 

cálculo da capacidade hidráulica da captação para as bocas de lobo. Verificou-se, que esses 

procedimentos são baseados nas orientações apresentadas no documento Drenagem Urbana: Manual 

de Projeto (DAEE/Cetesb, 1980). 

Assim, quanto às sarjetas, em todos os casos considerou-se essa estrutura com o comportamento 

semelhante a um canal. O cálculo das variáveis relativas a esse escoamento deve ser realizado pela 

fórmula de Manning ou sua modificação, a fórmula de Izzard, considerando a seção triangular com a 

declividade transversal constante.  

𝑄 =
𝐴.𝑅2/3𝑖1/2

𝑛
                                                                                                  (1) 

𝑄 = 0,374 (
𝑍

𝑛
) 𝑦

8
3⁄ √𝑖                                                                                              (2)  

Nas equações 1 e 2 apresentadas, tem-se a vazão Q em m³/s, a área molhada A em m², o raio 

hidráulico R em m, a declividade longitudinal i em m/m, o coeficiente de rugosidade, Z a tangente 

do ângulo da sarjeta e y a altura d’água em m na sarjeta. Assim, as variações apresentadas são a 

indicação direta de uma ou outra fórmula.  
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Quanto aos critérios para a verificação das sarjetas, foram encontradas variações. Relativo ao 

nível máximo permitido nas sarjetas, verificou-se a indicação igual a 15cm para o escoamento por 

toda a calha da rua ou 10cm para o escoamento somente na sarjeta. No entanto, em adição a essa 

regra, diversos documentos apresentaram critérios relativos à faixa livre a ser mantida na porção 

central da via. Esses valores possuíam variações entre a cidades, podendo variar de acordo com a 

classificação da via ou serem constantes como no Distrito Federal, que determina uma faixa livre de 

3,00m na porção central (Adasa, 2018) ou como em Belo Horizonte, que determina que uma largura 

de alagamento máxima igual a 1,67m ou igual a 2,17m, caso seja o início da área de contribuição 

(Belo Horizonte, 2004). No Rio de Janeiro, a faixa inundável não deve ultrapassar 0,80m nas vias 

principais e, nas vias secundárias, 1,00m (Rio de Janeiro, 2019).  

Quanto a estrutura da sarjeta, verificou-se, também, uma variação quanto a seu formato. Assim, 

foram encontradas orientações para realização da sua verificação considerando-a como uma sarjeta 

simples ou composta. No primeiro caso, a declividade transversal é única e apresentada em grande 

parte dos documentos como igual a 3%. Outra maneira apresentada foi considerá-la como uma sarjeta 

composta, com uma declividade maior próxima ao meio fio – considerada como a sarjeta 

propriamente dita – e seguindo com uma declividade mais suave na via até seu ponto mais alto.  

Quanto ao limite da velocidade máxima do escoamento nessas estruturas, verificou-se variações 

entre 3,0 e 4,0m/s. Interessante notar que em Belo Horizonte (Belo Horizonte, 2004) e Cuiabá (Silva, 

2014) optou-se por definir estruturas padrão de sarjeta e realizar seu cálculo para diversos cenários 

apresentando os resultados em tabelas.  

Quanto aos critérios de verificação da capacidade hidráulica das sarjetas, os documentos 

definem a necessidade da apresentação desses cálculos para determinação do posicionamento das 

bocas de lobo. Em São Paulo e Curitiba, é apresentado que caso essa verificação não ocorra, o 

espaçamento máximo entre bocas de lobo deverá ser de 60m (São Paulo, 2012) (Curitiba, 2002).  

Outro ponto importante verificado foi a adoção ou não de fator de redução em função da 

declividade longitudinal da via. Em 7 do total de 12 localidades, os documentos de orientações 

técnicas apresentavam esse mesmo critério conforme apresentado transcrito na Tabela 1 a seguir. As 

demais não apontam a utilização desses fatores.  

 Tabela 1 – Fatores de Redução de Escoamento das Sarjetas  

Declividade da Sarjeta (%) Fator de Redução 

0,4 0,50 

1 a 3 0,80 

5,0 0,50 

6,0 0,40 

8,0 0,27 

10 0,20 

Fonte: DAEE/CETESB, 1980. 
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3.1 Resultados – Bocas de Lobo 

Com relação às bocas de lobo, as orientações relativas a seu posicionamento, disposição na área 

de projeto, necessidade, formatos (simples, com grelha, combinada, múltipla), presença ou ausência 

de depressão foram semelhantes. O cálculo da capacidade de engolimento dessas estruturas é 

realizado considerando-as como um vertedor ou como um orifício. O primeiro caso, apresentado na 

equação 3, ocorre quando a lâmina d’água é menor que a abertura da guia. Nessa equação, Q é a 

capacidade de engolimento em m³/s, L é o comprimento da soleira, seja ela abertura lateral ou as 

laterais livres (área útil) da grelha e y é a altura d’água próximo da abertura em m.  

𝑄 = 1,7 𝐿 𝑦
3

2⁄                                                                                                         (3) 

O segundo caso é apresentado na equação 4, sendo recomendado para os casos em que a carga 

é superior ao dobro da altura da abertura da guia. Na equação 4, Q é a capacidade de engolimento em 

m³/s, L é o comprimento da soleira em m, h é a altura da abertura na guia em m e y1 é a carga da 

abertura na guia – altura d’água até o centro da abertura.  

𝑄 = 3,01 𝐿 ℎ
3

2⁄  (
𝑦1

ℎ
)

1
2⁄                                                                                           (4) 

Nos documentos, sempre é apresentado que, para alturas de uma a duas vezes a dimensão da 

abertura da guia, o projetista é quem deve definir o critério a ser utilizado. No caso das grelhas, é 

apresentado que para profundidades de lâmina d’água superiores a 42cm deve-se utilizar a equação 

5 para realizar o cálculo na qual Q é a capacidade de engolimento em m³/s, A é a área da grelha por 

onde ocorre o escoamento e y é a altura d’água próximo da abertura em m. 

𝑄 = 2,91 𝐴 𝑦
1

2⁄                                                                                                         (5) 

A capacidade das bocas de lobo combinadas, (abertura lateral e grelha) é dada pela soma das 

vazões de engolimento calculadas separadamente. Ainda com relação a essas estruturas, há a variação 

quanto a utilização ou não das depressões, sendo que o aumento da capacidade de engolimento 

decorrente dessa utilização é encontrado por meio de ábacos e gráficos. 

Um método de cálculo da capacidade de engolimento diferente, no entanto, é apresentado no 

manual de São Paulo no qual é apresentado o conceito de eficiência da boca de lobo, ou seja, a relação 

entre a vazão que chega pela sarjeta (Qo) e a vazão que é engolida pela boca de lobo (Q). Assim, o 

estudo apresentado por Souza (1986), apresenta os resultados dos estudos realizados em modelo físico 

com bocas de lobo com abertura na guia, com e sem depressão, em modelos 1:1 e 1:3.  

Nesse estudo foram simulados, em diferentes declividades longitudinais e transversais, diversas 

vazões na sarjeta e seu respectivo nível d’água, sendo verificada a vazão captada. Os resultados dessas 

simulações são apresentados em gráficos por meio dos quais buscou-se a relação entre a Q/L (vazão 

captada por metro de abertura) e a altura do escoamento yo na sarjeta. Na sequência, para determinar 

a eficiência das bocas de lobo, divide-se as relações Q/L x yo encontradas nos experimentos pelas 
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equações relativas à vazão de escoamento na sarjeta. O resultado desse procedimento são as equações 

de eficiência das bocas de lobo com e sem depressão (São Paulo, 2012) apresentadas nas equações 6 

e 7 respectivamente.  

𝑄

𝑄0
= 0,247

𝐿

𝑦0𝑡𝑔𝜃√
𝑖

𝑓

                                                                                                        (6) 

𝑄

𝑄0
= 0,336

𝐿

𝑦0𝑡𝑔𝜃√
𝑖

𝑓

                                                                                                        (7) 

Nas equações 6 e 7, Qo e Q estão em m³/s, L e yo estão em m; tgθ representa a tangente do 

ângulo interno da sarjeta – inverso da declividade transversal – i é a declividade longitudinal em m/m 

e f é o fator de atrito.  

Considerando as equações apresentadas para uma sarjeta com declividade transversal – tgθ  – 

igual a 12, verifica-se a diferença entre os valores apresentados na equação 2 – método 1– com e na 

relação encontrada por Souza (1986) – método 2– uma vez que na primeira, a relação é igual a 1,7 

enquanto que na segunda é igual a 0,75. Apresentando essas relações para uma declividade transversal 

igual a 0.01m/m, encontrou-se os resultados apresentados no gráfico da Figura 3 a seguir.  

 

Figura 3 – Comparação entre as capacidades de engolimento para caso específico (i= 0,01 m/m e tgθ = 12).  

Quanto ao fator de redução, verificou-se que do total de 12 localidades analisadas, 9 possuem 

essa orientação em seus documentos e as demais não fazem referência ao assunto. Os valores dos 

fatores de redução são apresentados a seguir na Tabela 2.  

 Tabela 2 – Fatores de Redução de Escoamento das Sarjetas  

Localização na Sarjeta Tipo de Boca de Lobo % permitida sobre o valor teórico 

Ponto Baixo 

De guia 80 

Com grelha 50 

Combinada 65 

Ponto Intermediário 

De guia 80 

Grelha longitudinal 60 

Grelha transversal ou longitudinal com barras 

transversais combinadas 

60 

Combinadas 110% dos valores indicados para a grelha correspondente 

Fonte: DAEE/CETESB, 1980. 
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Após a análise dos documentos, o resumo das orientações técnicas para as diferentes localidades 

é apresentado na Tabela 3 a seguir.  

Tabela 3 – Resumo das Orientações Técnicas para Sarjeta e Boca de Lobo.  

    Sarjetas Boca de Lobo 

Região Cidade 
Cálculo da capacidade de 

condução hidráulica 
Observações adicionais 

Fator 
de 

redução 

Cálculo da capacidade hidráulica da 

captação da BL 

Fator 
de 

redução 

C
e
n

tr
o

-o
e
st

e 

Cuiabá Fórmula de Izzard.   

Considera faixas máximas de alagamento de 

acordo com a via (1,5; 2,0 e 2,5 m). Adota 
dois tipos de sarjeta (W=30 ou 40cm) e com 

duas declividades transversais (composta). 

Calcula os dados para as formas 

padronizadas e os apresenta em tabelas. 

Velocidade máxima 4m/s. 

Não 

BL com um vertedor ou orifício 

conforme as equações apresentadas 

(DAEE/CETESB, 1980). 

Sim 

Campo Grande 

Fórmula de Manning 
com h=15cm (toda calha 

da via) ou h=10cm 

(sarjeta).  

Declividade transversal 3% constante 

(sarjeta simples). Rugosidade de Manning 
(n=0,017) 

Sim 

BL com um vertedor ou orifício 
conforme as equações apresentadas 

(DAEE/CETESB, 1980). Gráficos 

para a estrutura com depressão. 

Sim 

Brasília  Fórmula de Manning.  

Faixa livre de alagamento de 3,0m. 
Declividade transversal 3% constante 

(sarjeta simples). Velocidade máxima 3,0 

m/s - região sem pedestres - ou 1,5 m/s com 
movimento de pedestres.  

Sim 

BL com um vertedor ou orifício 
conforme as equações apresentadas 

(DAEE/CETESB, 1980). Gráficos 

para a estrutura com depressão. BL 
singela padrão NOVACAP (70l/s) 

Sim 

N
o

r
d

e
st

e 

Recife Fórmula de Izzard. Não apresenta. Não Não apresenta. Não 

Teresina 

Fórmula de Manning 

com h=15cm (toda calha 
da via) ou h=10cm 

(sarjeta).  

Declividade transversal 3% constante 

(sarjeta simples). Rugosidade de Manning 

(n=0,017) 

Sim 

BL com um vertedor ou orifício 

conforme as equações apresentadas 
(DAEE/CETESB, 1980). Gráficos 

para a estrutura com depressão. 

Sim 

Natal Fórmula de Izzard.  

Considera a sarjeta com duas declividades 

transversais (composta). Declividade 

transversal da via de 3 a 2%.  Velocidade 

máxima 3,0m/s e mínima 0,75 m/s. 

Sim 

BL com um vertedor ou orifício 

conforme as equações apresentadas 

(DAEE/CETESB, 1980). Gráficos 

para a estrutura com depressão. 

Sim 

S
u

d
e
st

e
 

Vitória Não apresenta. Não apresenta. Não 

Extravasamento das sarjetas 

determina a colocação das caixas-
ralo (BL). 

Não 

Belo Horizonte Fórmula de Izzard.  

Considera faixa máxima de alagamento de 

acordo com a via (1,67m e 2,17m em 

trechos iniciais). Adota três padrões de 
sarjetas (W=30 ou 40cm) e com duas 

declividades transversais (composta). 

Calcula os dados para as formas 
padronizadas e os apresenta em tabelas. 

Velocidade máxima 4m/s. Rugosidade de 

Manning (n=0,015). 

Não 

Realiza os cálculos para BL simples 
e dupla nos diferentes tipos de sarjeta 

e posições e apresenta em tabelas. 

Redução em 35% da capacidade para 
BL em ponto baixo. 

Sim 

Rio de Janeiro Fórmula de Izzard.  

Considera faixa máxima de alagamento 

(0,8m em vias principais e 1,0m em vias 

secundárias). Velocidade máxima 3m/s. 
Recomendação de declividade longitudinal 

mínima 0,2%. Declividade constante 

Não 
Capacidade de engolimento da 

grelha padrão PMRJ de 30-40 l/s. 
Não 

São Paulo 

Fórmula de Manning 

com h=15cm (toda calha 
da via) ou h=10cm 

(sarjeta).  

Declividade transversal 3% constante 

(sarjeta simples). Rugosidade de Manning 

(n=0,018). 

Sim 

Considera o conceito de eficiência de 

bocas de lobo proposto por Souza 

(1986). 

Sim 

S
u

l 

Curitiba 

Fórmula de Manning 

com h=15cm (toda calha 
da via) ou h=10cm 

(sarjeta).  

Declividade transversal 3% constante 

(sarjeta simples). Rugosidade de Manning 

(n=0,017). 

Sim 

BL com um vertedor ou orifício 

conforme as equações apresentadas 
(DAEE/CETESB, 1980). Gráficos 

para a estrutura com depressão. 

Sim 

Porto Alegre 

Fórmula de Manning 

com h=15cm (toda calha 
da via) ou h=10cm 

(sarjeta).  

Declividade transversal 3% constante 

(sarjeta simples). Rugosidade de Manning 

(n=0,017) 

Sim 

BL com um vertedor ou orifício 

conforme as equações apresentadas 
(DAEE/CETESB, 1980). Gráficos 

para a estrutura com depressão. 

Sim 

  

4 - CONCLUSÃO 

Considerando-se as informações encontradas, verifica-se que, para as capitais analisadas, as 

orientações técnicas relativas ao dimensionamento/verificação das estruturas de sarjeta e boca de lobo 
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possuem grande semelhança. A exceção ocorreu apenas no manual de drenagem de São Paulo para o 

cálculo da boca de lobo que apresentou um equacionamento diferente, com constante igual a 0,75 em 

comparação com a constante igual a 1,7 das demais capitais para uma sarjeta hipotética com 

declividade transversal, tgθ, igual a 12. Entende-se que essa diferença não se trata de uma 

discordância quanto a fundamentação teórica e apenas de ajuste dos parâmetros que pode ser mais 

detalhada frente a novos estudos que busquem esses resultados.  

Dessa forma, frente ao encontrado nos documentos, questiona-se a necessidade de criação de 

orientação técnica específica para cada localidade. Para além disso, verifica-se que a unificação das 

instruções relativas a essas estruturas em nível nacional deve ser estudada uma vez que, para as 

estruturas abordadas nesse estudo, isso se mostrou possível.  

Essa ação seria de grande vantagem para o avanço da drenagem no Brasil, cobrindo as ausências 

de regulamentação hoje apresentadas em diversas capitais e melhorando as já existentes, resultando 

na economia de recursos públicos e eficiência nos processos. Ressalta-se, ainda, que a criação da 

regulamentação nacional seria um importante avanço e, também, uma oportunidade de revisar as 

orientações que são apresentadas e incluir medidas não convencionais, como as soluções baseadas na 

natureza.  

Por fim, ressalta-se que esse estudo é uma etapa inicial de análise das orientações relativas às 

estruturas de drenagem urbana, devendo ser estendido a todas as estruturas de micro e 

macrodrenagem.  
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