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RESUMO 

A microdrenagem é responsável pela parte inicial de um sistema de drenagem, tendo como 

funções coletar e conduzir a água pluvial até o sistema de macrodrenagem e assim evitar 

alagamentos e reduzir danos. O presente trabalho tem por objetivo diagnosticar o sistema de 

microdrenagem superficial em uma região do bairro Ipiranga em Teófilo Otoni – MG. Para 

identificação e caracterização dos dispositivos de microdrenagem realizou-se análises 

documentais, visita in loco, registros fotográficos e coleta das coordenadas de localização dos 

mesmos. Conclui-se que, na região de estudo, existe um sistema de microdrenagem 

superficial deficiente, que pode estar atrelado a falta de planejamento e gestão adequada de 

drenagem urbana na cidade de Teófilo Otoni-MG. E para o diagnóstico completo da 

eficiência do sistema, são necessários estudos mais complexos. 
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INTRODUÇÃO 

 Segundo CREA/MG e FUNASA (2013) sistema de drenagem urbana é o correto 

aproveitamento e encaminhamento das águas de chuva minimizando os riscos de inundações 

e possibilitando o desenvolvimento urbano de forma harmônica, articulada e sustentável. 

 Os sistemas de drenagem são classificados de acordo com suas dimensões, em 

sistemas de microdrenagem, também denominados de sistemas iniciais de drenagem, e de 

macrodrenagem. A microdrenagem inclui a coleta e afastamento das águas superficiais ou 

subterrâneas através de pequenas e médias galerias, fazendo ainda parte do sistema todos os 

componentes do projeto para que tal ocorra (SOARES et.al, 2015).  

 No Brasil, institucionalmente, a infraestrutura de microdrenagem e serviços correlatos, 

para minimizar riscos da ocupação urbana, é reconhecida como da competência dos governos 

municipais que devem ter total responsabilidade para definir as ações no setor, ampliando-se 

esta competência em direção aos governos estaduais (ENOMOTO, 2004). 

 Quando um sistema de drenagem não é considerado desde o início da formação do 

planejamento urbano, é bastante provável que esse sistema, ao ser projetado, revele-se, ao 

mesmo tempo, de alto custo e deficiente. É conveniente, para a comunidade, que a área 
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urbana seja planejada de forma integrada. Se existirem planos regionais, estaduais ou federais, 

é interessante a perfeita compatibilidade entre o plano de desenvolvimento urbano e os 

mesmos (KAMURA, et al 2005). 

 A identificação e diagnóstico do Sistema de Microdrenagem torna-se fundamental no 

processo de Gestão de Drenagem Urbana. Tendo em vista que, a existência e as condições dos 

dispositivos sistema, interferem no controle de inundações. Neste sentido, o objetivo do 

presente trabalho foi identificar e diagnosticar o sistema de microdrenagem superficial em 

uma região do Bairro Ipiranga em Teófilo Otoni – MG.  

METODOLOGIA 

 Para o diagnóstico foram realizadas visitas in loco, em outubro de 2016, na cidade de 

Teófilo Otoni – MG nas seguintes localidades do Bairro Ipiranga: Rua Júlio Laender, Rua 

Nasser Badim, Rua Miguel Penchel, Rua Jader Ferreira Barranco e Rua Alzira Lopes de 

Souza. Estas ruas foram selecionadas para o estudo, pelo histórico de inundações relatados 

pela população, proximidade a macrodrenagem local e facilidade de acesso.  

Solicitou-se à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de 

Teófilo Otoni, o cadastramento dos dispositivos de microdrenagem; as cartas topográficas da 

cidade e documentos que regulamentam a Gestão de Drenagem Urbana no município. 

Também foi realizado o contato com a Defesa Civil da cidade, na busca de informações e 

dados referentes ao histórico de inundações na região estudada. 

Com o auxílio do aplicativo GPS Essentials 4.4.12, na existência dos dispositivos, 

foram identificados os poços de visitas (PV) e as bocas de lobo (BL). As coordenadas dos 

“PV” com numeração de 01 a 05 e das “BL” com numeração de 01 a 14. O esboço da planta 

baixa do percurso foi confeccionado utilizando-se o software AutoCAD.  

As características, localização e condições dos dispositivos (Guias, Sarjetas, PV e BL) 

foram observadas e anotadas, e durante o percurso foram realizados registros fotográficos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Houve insucesso no contato com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da 

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni e Defesa civil, frente as solicitações realizadas. O 

Município não possui um Plano Diretor de Drenagem Urbana, e o único aspecto legal e 

regulatório de drenagem é o Plano Diretor Participativo da cidade, a Lei n° 5892 de 2008. 

A lei supracitada classifica áreas especiais de interesse ambiental, entre estas a Zona 

Urbana de Conservação Ambiental (ZUCAM). Estabelece áreas passíveis de inundação, e 

define que nestas deve-se desestimular a ocupação por edificações, e no entorno dos cursos de 
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água, sem edificações, deve-se promover o tratamento paisagístico para definição de faixas de 

caminhadas de acesso público. 

Esta regulamentação define que a política de estruturação urbana deverá ainda 

estabelecer ações de recuperação e revitalização de elementos urbanos de importância 

simbólica, ambiental ou econômica. No entanto, contempla de forma insuficiente a gestão de 

drenagem urbana principalmente em relação as medidas de controle estrutural de inundações, 

entre estas o Sistema de Microdrenagem. 

Foi possível criar uma planta baixa simplificada das quadras estudadas e dos 

dispositivos de microdrenagem encontrados (Figura 01). 

Figura 01 – Localização dos Dispositivos de Microdrenagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sarjeta é o canal longitudinal situado entre a guia e a rua, destinado a coletar e 

conduzir as águas do deflúvio ao ponto de coleta (INOUYE et al, 2006), e não foi identificado 

a existência deste dispositivo no local. A falta desta função pode comprometer o 

funcionamento do sistema como um todo. 

Com relação às guias, estas aparentavam estar em boas condições, pois de acordo 

com a NBR 7193 devem ter cerca de 0,15 a 0,17 m de altura, e encontravam-se dentro dos 

padrões estabelecidos. 

Segundo Tomaz (2010) as bocas de lobo podem ser classificadas em três grandes 

grupos: quanto a sua estrutura da boca de entrada (simples ou lateral, gradeadas com barras 

longitudinais, transversais ou mistas, combinada e múltipla), quanto a localização ao longo 
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das sarjetas (intermediárias, de cruzamentos ou de pontos baixos) e quanto ao funcionamento 

(livre ou afogada).  

Todos as bocas de lobo encontradas foram do tipo com grelha combinada (Figura 02), 

exceto BL08 e BL10, que são bocas de lobo do tipo grelha simples. Sendo portando, uma 

escolha correta, se tratando de ruas planas e sujeitas a presença de materiais obstrutivos 

devido a arborização. Quanto ao funcionamento, só é possível classificar obtendo as 

dimensões da abertura da guia e lâmina de água na sarjeta. 

Para uma drenagem eficiente a instalação das bocas de lobo leva em consideração 

fatores, como vazão de projeto, declividade, tráfego, entre outros. Para ruas nas quais o 

tráfego não é intenso, e possuem pouca declividade (entre 5% e 10%) o recomendado são as 

bocas de lobo instaladas de forma laterais às ruas, em pares, à montante dos cruzamentos, 

dispostas em cerca de 60m umas das outras (TUCCI et al, 1995).  

As bocas de lobo estavam dispostas em pares, exceto BL07 e BL11. E observou-se 

que os pares BL01 - BL02 e BL03 – BL04 estavam dispostas à montante das seções nas 

esquinas dos quarteirões, de forma correta. Já a distância entre os pares as BL03 – BL04 e 

BL05 -  BL06 BL08 – BL12 e BL13 – BL14 não obedeciam as recomendação de 60m entre 

elas. 

                   Figura 02 – Algumas Bocas de lobo identificadas do tipo grelha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tucci (2002) recomenda que os poços de visita estejam orientados no centro da rua. 

Porém na região estudada, a maioria dos poços de visita identificados não se encontravam 

nessa configuração (80%) (Figura 03). 

A falta de uma carta planiatimétrica, impossibilitou a análise da localização apropriada 

destes dispositivos, de acordo com as cotas e declividade das ruas. 

                      Figura 03 – Poços de Visita Disposto na Parte Lateral da Rua, em destaque PV02 

e PV03. 
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Na Rua Nasser Badim, única asfaltada, não foi identificada nenhuma boca de lobo 

nem poço de visita, ou seja, inexistem dispositivos de sistema de microdrenagem, apesar da 

impermeabilização local (Figura 04).  

             Figura 04 -  Vista da Rua Nasser Badim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a análise da eficiência das bocas de lobo Callisto e Lima (2012) recomendam a 

prática de observação in loco durante a ocorrência de uma chuva na localidade para verificar 

se o escoamento superficial advindo dessa precipitação é captado pelas sarjetas, e direcionado 

aos tubos de ligação. 

O diagnóstico completo da eficiência desses componentes do Sistema de 

Microdrenagem, na localidade, depende da elaboração de mapas de inundação e 

planialtimétrico, bem como da realização de diversos estudos hidráulicos e hidrológicos. 

A cidade de Teófilo Otoni desenvolveu-se de forma desordenada e sem controle o que 

pode prejudicar inclusive a captação do deflúvio. Observou-se na região de estudo, a 

existência de um Sistema de Microdrenagem deficiente, que pode estar atrelado a falta de 

planejamento e gestão adequada de drenagem urbana. 

CONCLUSÕES 

No diagnóstico do sistema de microdrenagem superficial pode-se detectar que as guias 

aparentemente encontram-se em boas condições e dentro dos padrões de dimensionamento, 

no entanto não existe a instalação de Sarjetas. 

As bocas de lobo, em sua maioria, são do tipo grelha combinada e encontram-se 

dispostas de maneira correta, porém a distância entre alguns pares está fora do padrão. E os 

poços de visita estão orientados de forma incorreta. 
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No geral existe um sistema de microdrenagem superficial deficiente, e para o 

diagnóstico completo da eficiência do mesmo são necessários diversos estudos. 
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