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RESUMO – O dimensionamento das redes de microdrenagem, de maneira geral, é considerado 

como escoamento permanente e uniforme, garantido a mesma vazão independente do tempo 

conhecido as propriedades físicas e geométricas do escoamento. Apesar de apresentar resultados 

satisfatórios, verificações hidrodinâmicas mais precisas em relação ao seu funcionamento podem 

otimizar o dimensionamento e encontrar possíveis falhas que a aplicação de uma metodologia mais 

simplificada não seria capaz de observar. Dessa maneira o presente trabalho busca realizar a avaliação 

de um sistema de microdrenagem dimensionado pela equação de Manning por meio de um modelo 

hidrodinâmico quasi-2D, de maneira a estimar o funcionamento da rede de maneira mais próxima ao 

que será visto na prática. O modelo hidrodinâmico utilizado foi o Modelo de Células de Escoamento 

e foram simulados os tempos de recorrência de 10 e 25 anos de maneira a verificar o funcionamento 

da rede de drenagem para o TR para o qual foi dimensionada e para um TR em que são esperadas 

falhas no sistema. Os resultados obtidos demostram que em alguns casos específicos, mesmo para 

vazões e velocidades superdimensionadas, há falha do dimensionamento, porém, na maioria dos 

trechos da rede, a partir do dimensionamento tradicional, há tendencia de superdimensionamento. 

 

ABSTRACT– The design of microdrainage networks is considered as permanent and uniform 

flow, ensuring the same flow rate regardless of time known the physical and geometric properties of 

the flow. Despite presenting satisfactory results, more accurate hydrodynamic verifications regarding 

its operation can optimize the project and find flaws that the application of a more simplified 

methodology would not be able to observe. Thus, the present work seeks to evaluate a microdrainage 

system designed by the Manning equation through a quasi-2D hydrodynamic model, to estimate the 

network's operation in a way that is closer to what will be seen in practice. The hydrodynamic model 

used was the Flow Cell Model and recurrence times of 10 and 25 years were simulated to verify the 

functioning of the drainage network for the TR for which it was designed and for a TR in which 

system failures are expected. The results obtained demonstrate that in some specific cases, even for 

overestimated flows and velocities, there is design failure, but in most sections of the network, from 

the traditional design, there is a tendency to oversize. 

Palavras-Chave – Sistema de microdrenagem; verificação de sistemas hidráulicos; simulação 

hidrodinâmica. 
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INTRODUÇÃO 

Na abordagem tradicional de um projeto de drenagem, na qual, são dimensionados através do 

cálculo hidráulico as características geométricas e de material da rede responsável pelo escoamento, 

as vazões de projeto, para o sistema que deverá ser atendido, são obtidas através de estudos do ciclo 

hidrológico da bacia e processos de um modelo hidrológico conveniente para transformar a chuva de 

projeto em vazão de projeto (TUCCI et al., 2020). 

A drenagem urbana é dividida em dois níveis principais, a macrodrenagem e a microdrenagem. 

A distinção entre as categorias de drenagem nem sempre são bem definidas, contudo na maioria dos 

casos a macrodrenagem é definida por um curso de água perene enquanto a microdrenagem 

principalmente definida pelo traçado das ruas (TUCCI et al., 2020). A rede de microdrenagem de um 

sistema tradicional de drenagem é composta por um conjunto interligado de elementos cujo objetivo 

final é captar as águas pluviais precipitadas na região de projeto, e conduzir a um destino sem trazer 

prejuízos econômicos e sociais a região. 

O projeto de microdrenagem deve atender a proteção de lotes urbanos, como praças ruas etc. O 

sistema é composto por meio-fio, sarjetas, sarjetões, bocas de lobo, condutores, caixas de ligação, 

poços de visita e galerias o risco associado no dimensionamento para o tempo de retorno de 2 a 10 

anos (MIGUEZ et. al., 2016). Para o Rio de Janeiro o tempo associado é de 10 anos (RIO-ÁGUAS, 

2019). Na Figura 1 (MIGUEZ et. al., 2015) são observados alguns dos elementos citados da 

microdrenagem com vista de uma planta baixa. 

 
Figura 1 – Elementos básicos da microdrenagem (MIGUEZ et al., 2015)  

Para a realização do projeto da rede de microdrenagem é fundamental o levantamento de 

informações atuais da região do projeto, como o traçado urbano e levantamentos topográficos. De 

acordo com Miguez et al. (2015), de forma geral, o projeto de microdrenagem segue o procedimento 

de concepção que pode ser observar na Figura 2.  
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As redes de drenagem urbana, apesar de serem compostas por galerias subterrâneas em 

condutos fechados, são dimensionadas a escoamento com superfície livre. Eventualmente, quando 

ocorrer uma chuva maior que a de projeto e toda a seção estiver completa o escoamento se dá sob 

pressão, o que levará à falha do sistema de drenagem. 

O dimensionamento das redes de maneira geral é considerado como escoamento permanente e 

uniforme, garantido a mesma vazão independente do tempo conhecido as propriedades físicas e 

geométricas do escoamento. Assim, é considerado que a linha de carga do canal acompanha a linha 

d’água, que é equivalente à declividade de fundo do curso. Essa premissa de escoamento permanente 

e uniforme trata-se de uma simplificação de cálculo, e os seus erros são considerados aceitáveis para 

adoção de soluções de engenharia (NETTO, 2015). 

 
Figura 2 – Concepção esquemática do processo de projeto do sistema de drenagem na escala local e da bacia (MIGUEZ 

et al, 2016) 

As expressões mais comuns para discretizar um escoamento uniforme são as fórmulas de Chézy 

e Manning, e ambas as expressões foram desenvolvidas de forma empírica. É comumente mais 

utilizada a fórmula de Manning, tendo seu uso mais difundido. Segundo MIGUEZ et. al. (2015) a 

fórmula de Manning possui uma interpretação física onde o denominador do coeficiente de Manning 

se relaciona com a força de atrito que se opõem ao escoamento. A equação de Manning pode ser vista 

na Equação 1. 

𝑄 =
1

𝑛
𝐴𝑅2/3𝑆0

1/2
                                                                                          (1) 

 



 

I SIMPÓSIO NACIONAL DE MECÂNICA DOS FLUIDOS E HIDRÁULICA 
Agosto/2022 – Ouro Preto/MG 

 

I Simpósio Nacional de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica 4 

Em que: Q: vazão; n: Coeficiente de Manning, ou rugosidade; A: área molhada da seção 

transversal; R: raio hidráulico; S0: declividade de fundo. 

Como descrito, o dimensionamento por esta equação não corresponde necessariamente ao que 

será visto na prática. A equação tende a superdimensionar as redes ou a não considerar possíveis 

influência hidrodinâmicas que possam ocorrer em determinados dispositivos hidráulicos. Dessa 

maneira o presente trabalho busca realizar a avaliação de um sistema de microdrenagem 

dimensionado pela equação de Manning por meio de um modelo hidrodinâmico quasi-2D, de maneira 

a estimar o funcionamento da rede próximo ao que será visto na prática. 

METODOLOGIA 

A metodologia parte da determinação e delimitação da região de estudo. A região do estudo de 

caso conta com aproximadamente 0,5 km² de área e está situada na margem do rio da Prata do Cabuçu, 

com a maior parte dela ocupada por construções antrópicas, onde, até algumas áreas marginais ao rio 

principal se encontram ocupadas, conforme pode ser visto na Figura 3. A região encontra-se no bairro 

de Campo Grande (no município do Rio de Janeiro-RJ) que, considerando o período compreendido 

entre as décadas de 2000 e 2010, lidera como o bairro com o maior crescimento populacional. Durante 

as preparações para organização dos megaeventos sediados no município do Rio de Janeiro, Copa do 

Mundo e as Olimpíadas, nos anos de 2014 e 2016, respectivamente, estimam-se que cerca de 150 mil 

famílias foram removidas de suas residências desde o ano de 2010 (Barros, 2020), consolidando o 

bairro como principal polo de acolhimento de populações de diversas áreas da cidade. 
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Figura 3 – Estudo de caso, sub-bacia do Rio da Prata do Cabuçu 

A determinação o traçado da rede de drenagem, com os respectivos dispositivos foram 

determinadas para a sub-bacia em questão, dimensionando as galerias que serão responsáveis por 

escoar a vazão de projeto para o tempo de recorrência que foi dimensionada (TR10 para 

microdrenagem). 

As etapas para dimensionamentos da rede de drenagem utilizadas seguiram o roteiro de 

confecção sugerido para o dimensionamento de galerias pluviais de seção circular, adaptado do 

Manual de Drenagem de Rodovias (BRASIL, 2006). Para o dimensionamento das galerias alguns 

critérios básicos foram adotados, principalmente os recomendados pelo manual de Instruções 

Técnicas para Elaboração de Estudos Hidrológicos e Dimensionamento Hidráulico de Sistemas de 

Drenagem Urbana (RIO-ÁGUAS, 2019). O dimensionamento foi dividido em 3 principais partes, 

poço de visita, deflúvio a escoar para jusante e galeria de jusante.  
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Para fins de facilidade de dimensionamento foram nomeados os PV’s e os respectivos trechos 

de forma a referenciar o exutório da rede da microdrenagem, ficando definido três pontos de 

escoamento com foz no Rio da Prata do Cabuçu (Redes indicadas por PV1, PV2 e PV3), conforme 

apresentada a respectiva divisão na Figura 4. 

 

Figura 4 – Rede proposta e nomenclatura dos PV’s da Rede de Microdrenagem 

Após o dimensionamento da rede realizado, tanto o sistema de microdrenagem como a camada 

superficial de escoamento composta por ruas e espaços livres foi incorporada ao modelo 

hidrodinâmico. 

Segundo Sousa (2017), um modelo é uma forma de representação da realidade, com finalidade 

de analisar um objetivo prático ou acadêmico. O modelo hidrodinâmico utilizado foi o Modelo de 

Células de Escoamento (Miguez, 2001; 2017), que se caracteriza por dividir o território e as estruturas 

hidráulicas em células de escoamento, que por sua vez são comunicadas entre si por relações 

unidimensionais para diversas direções. Foram simulados os tempos de recorrência de 10 e 25 anos 

de maneira a verificar o funcionamento da rede de drenagem para o TR para o qual foi dimensionada 

e para um TR em que são esperadas falhas no sistema. 
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RESULTADOS 

Os resultados do modelo para o TR 25 são apresentados na Figura 5, na qual é possível ver as 

manchas de inundação simuladas. De maneira geral não são observados alagamentos na sub-bacia 

nem para o TR10 nem para o TR25, este último por sua vez, deveria apresentar falhas, gerando 

alagamentos espalhados pela região. 

 

Figura 5 – Resultados da simulação hidrodinâmica considerando o escoamento superficial e o escoamento pelas redes 

de microdrenagem para o TR de 25 anos. 

Por outro lado, analisando cuidadosamente o perfil de níveis máximos da galeria projetada pôde 

ser observado que em alguns trechos da rede as galerias funcionam sobre pressão mesmo para o TR10 

anos, para o qual foram dimensionadas. A Figura 6 apresenta o perfil da rede entre os PV1-33 e PV1-

25 que possui falha no dimensionamento pelo método tradicional. 
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Figura 6 – Perfil da galeria entre os PVs PV1-33 e PV1-25 para a chuva de TR10 anos de dimensionamento. 

CONCLUSÃO 

Em alguns casos específicos, mesmo para vazões e velocidades superdimensionadas, há falha 

para a chuva de projeto de dimensionamento. Isto se deve a não consideração hidrodinâmica e à 

simplificação de escoamento permanente (sem variações temporais) no dimensionamento tradicional. 

A simulação hidrodinâmica realizada de maneira complementar ao dimensionamento tradicional 

pode ser utilizada para a verificação do funcionamento das redes, e casos de falha pontuais podem 

ser corrigidos a partir dos resultados hidrodinâmicos obtidos. 

Porém, vale destacar que na maioria dos trechos da rede, a partir do dimensionamento 

tradicional, há tendencia de superdimensionamento. As vazões e velocidades verificadas no modelo 

hidrodinâmica tendem a ser menores que as estimadas na equação de Manning.  

Desta forma, sugere-se que a utilização do método tradicional de dimensionamento, para obter 

uma rede de microdrenagem, seja utilizado como base, porém, verificado, sempre que possível, por 

ferramentas mais precisas de simulação hidrodinâmica. As redes serão otimizadas, e em geral poderão 

ter sua capacidade reduzida, mantendo a sua funcionalidade para a chuva de projeto considerada no 

dimensionamento, em contrapartida, o investimento economizado pela implementação de redes 

menores, pode ser redirecionado para infraestruturas verdes (por exemplo) que tenham função 

hidráulica, mas que também possuam função social para a população (espaços multifuncionais).  
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