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RESUMO 

 

Este estudo apresenta uma análise de uma rede de microdrenagem na Rua Dr. Lauro Passos, 

situada no Bairro Alberto Passos, na cidade de Cruz das Almas – BA, frequentemente afetada 

por problemas de alagamentos. A avaliação do sistema de microdrenagem existente se fez 

com base nos aspectos construtivos, verificando-se seu dimensionamento hidrológico-

hidráulico com relação à ocorrência de cheias para um período de retorno de 5 anos. Na 

modelagem, cálculos e diagnóstico do sistema foi utilizado o aplicativo computacional UFC8. 

Os resultados mostram que o sistema de microdrenagem está subdimensionado, com pontos 

de estrangulamento e problemas dimensionais, o que se agrava pela sua manutenção 

inadequada, pela disposição indevida de resíduos sólidos e lançamento clandestino de esgotos 

domésticos. Ao final, o estudo propõe um novo projeto adequado para aquele logradouro, 

com a finalidade de reduzir os problemas das inundações e alagamentos. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os sistemas de drenagem urbana fazem parte do conjunto de melhoramentos públicos 

existentes em uma área urbana. Entre as finalidades da drenagem urbana, podem ser citadas: a 

promoção da coleta, escoamento e disposição de águas de chuva nas cidades; atuação de 

forma preventiva nas inundações e alagamentos; redução da exposição da população e das 

propriedades ao risco de inundações, proteção da qualidade ambiental e o bem-estar social 

(DAEE/CETESB, 1980). 

A urbanização provoca alterações na rede de drenagem natural, substituída muitas vezes 

por estruturas artificiais, com aumento das áreas impermeáveis. Tais alterações provocam, 

entre outros problemas, um maior volume de água pluvial escoado, o aumento das vazões de 

pico, gerando um grande problema hidrológico: o controle de enchentes no meio urbano 

(TUCCI, 2005). 
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A microdrenagem é composta de um sistema de condutos pluviais em nível de 

loteamento ou rede primária, projetados para atender a drenagem de precipitações com risco 

moderado, em geral, para frequências de descargas de 2, 5 ou 10 anos de Período de Retorno 

(T). O trabalho faz uma análise de um sistema de microdrenagem existente no Bairro Alberto 

Passos, na cidade de Cruz das Almas - BA, propondo medidas corretivas para controle do 

escoamento superficial e de inundações que ali ocorrem com frequência. 

 

2. ESTUDO DE CASO 

2.1 Materiais e Métodos 

Cruz das Almas, um dos 417 municípios da Bahia, tem área de 145,742 Km
2
, dista 157 

km da cidade do Salvador, e integra a região denominada de Recôncavo Sul da Bahia, e conta 

com uma população de 64.552 habitantes (IBGE, 2011). O clima é do tipo Af – tropical úmido, 

pela classificação de Köppen-Geiger. Com altitude média de 220 metros, registra temperatura 

média de 23 °C e precipitação média anual de 1.136 mm. A área de estudo possui uma área de 

0.06077701 km
2
, e compreende a rua Dr. Lauro Passos (extensão de 720 m) situada no bairro 

Alberto Passos, localizada na Zona de Expansão Prioritária - ZEP, conforme Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano do Município. 

A rua Dr. Lauro Passo há tempos vem sofrendo com problemas de inundações e 

alagamentos. O sistema de microdrenagem ali existente possui redes e dispositivos, como 

bocas-de-lobo, sarjetas, caixas coletoras e galerias, construídos há mais de 20 anos, não 

existindo informações cadastrais sobre isso na Prefeitura. Na visita ao local, pôde-se notar que 

a população que mora no trecho crítico da rua construiu muretas para deter a entrada de água 

nas casas, visando evitar danos e perdas materiais, como mostra a Figura 1. 

Figura 1 - Residências com muretas contra inundação na rua Dr. Lauro Passos 

 
Fonte: Próprio Autor (2017) 
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A Figura 2 mostra como fica a Rua Dr. Lauro Passo em períodos de chuva, mostrando à 

ineficiência dos sistemas atuais de microdrenagem, causando diversos transtornos à 

população que mora nesse trecho. 

Figura 2 - Rua Dr. Lauro Passo em período de chuva 

 
Fonte: Próprio Autor (2017) 

2.1.1 Áreas de contribuição: foram determinadas de acordo com uma análise do 

levantamento planialtimétrico, com base em planta fornecida pela Secretaria de Infraestrutura 

da Prefeitura de Cruz das Almas, e do uso e ocupação do solo. Como o software UFC8 dispõe 

do comando “Inserir Bacia de Contribuição”, o traçado das áreas de contribuição foram feitas 

por trechos, considerando-se que a metade de uma rua especifica contribui para uma sarjeta 

especifica. Foram definidas 46 bacias, com área total de 0,06077701 km
2
. 

2.1.2 Precipitação de projeto: O software UFC8 automaticamente calcula a 

intensidade de precipitação, através de três métodos: Pfafstetter, Equações de Chuva e 

Taborga-Torrico. Para o estudo foi utilizado o método das Equações de Chuva, definindo-se a 

equação IDF com base em dados de chuva da estação meteorológica de Cruz das Almas 

(MATOS, 2006). Considerado um período de retorno de 5 anos e o tempo de concentração 

(tc) de 10 min., obteve-se uma intensidade de 87,78 mm/h. 

2.1.3 Coeficiente de escoamento (C) da fórmula Racional: A determinação do 

coeficiente de escoamento foi feita a partir de análises de imagens de satélite e visitas a 

campo. Como a área de estudo é uma área heterogênea, utilizou-se um coeficiente de 

escoamento ponderado, considerando-se três tipos de áreas de cobertura: residencial, área de 

vias de tráfego e áreas permeáveis (praças, campos de futebol, áreas gramadas, etc.). Todas as 

áreas foram medidas com o auxílio do Google Earth, utilizando a comando “polígono” para se 

obter as áreas, além do próprio UFC8 que mostra as áreas das bacias. O C de projeto foi de 

0,657. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Sistema de microdrenagem existente 

(a) Sarjetas: na área de estudo as sarjetas são formadas pela junção do pavimento com 

a guia (meio fio) do passeio (calçada), assumindo uma geometria quase triangular. Esses 

dispositivos não recebem qualquer manutenção, visto que tem lixo e sedimentos acumulados, 

onde a vegetação já tomou boa parte da sarjeta, reduzindo sua capacidade hidráulica; (b) 

Bocas-de-lobo: na área de estudo existem apenas 4 bocas-de-lobo simples, sem depressão. 

Pode-se notar que na parte de dentro da boca há uma grande quantidade de lixo, obstruindo a 

passagem de água. Além disso, estão em mau estado de conservação, concluindo-se que não 

recebem qualquer manutenção (durante as medições das bocas, pode-se sentir mau cheiro 

exalando das bocas, o que pode ser de despejos de esgotos); (c) Galerias: A rede de 

drenagem existente no local, segundo conversas com os moradores, tem mais de 20 anos e é a 

mesma desde então. Não se tem cadastro do sistema de drenagem ali presente. Segundo os 

moradores locais, tubos de ligação têm diâmetros de 200 mm. 

 

3.2.  Sistema de microdrenagem proposto 

Para atenuar os efeitos das inundações e dos alagamentos é necessário um 

dimensionamento adequado dos elementos de drenagem, compatibilizando-o hidrológica e 

hidraulicamente. Os cálculos e as adequações dos elementos de microdrenagem foram 

desenvolvidos com a utilização do software UFC8 para um período de retorno de 5 anos. (a) 

Poço de visita: os poços de visitas foram colocados em pontos de cruzamentos de ruas, como 

se recomenda, sendo que em cada cruzamento se inicia e termina um trecho de galeria. O 

software UFC8 possui um comando chamado “Inserir Automaticamente PVs”. No trecho 

critico foram inseridos 6 poços de visita até o ponto de deságue, e cada um com uma 

profundidade de 1,30m; (b) Sarjetas: o dimensionamento das sarjetas também foi feito pelo 

UFC8. Foi considerado que as ruas da área de estudo possuem uma largura de 8,6m, e 

considerou-se também que a via funcionará como uma sarjeta, portanto ela possuirá uma 

largura de 4,3m. Cada sarjeta receberá a contribuição de duas bacias, parte da rua e o lote, 

ambos paralelos a sarjeta. A partir do comando “Inserir sarjeta” marcar-se onde começa e 

onde termina a sarjeta, e logo após abre-se essa janela com os dados da sarjeta, com sua 

declividade e comprimento. A sarjeta utilizada foi do tipo triangular composta, padrão do 

UFC8. A Tabela 1 apresenta os quantitativos de cada sarjeta gerados a partir do comando 

“sarj” e exportado para o Excel. Algumas sarjetas apresentaram declividade negativa e não 
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suportaram a vazão, sendo assim, foram alterados a declividade para que ficassem positivas, e 

nas que não suportaram a vazão aumentou-se sua declividade para aumentar sua capacidade. 

Tabela 1 - Dimensionamento das sarjetas via aplicativo UFC8 

 

Fonte: Próprio Autor (2017) 

(c) Bocas-de-lobo: Mediante uso do aplicativo UFC8, as bocas de lobo foram 

reposicionadas de maneira adequada e dimensionadas para suportas as vazões provenientes 

das bacias e transportadas pelas sarjetas, elas são representadas por retângulos azuis. As 

bocas-de-lobo utilizadas foram as de guia, sem depressão, e com uma capacidade de 45,56 l/s, 

padrão do UFC8, e sempre que sua capacidade era ultrapassada aumentava-se a quantidade 

continua até que a vazão recebida fosse suportada. A Tabela 2 apresenta os quantitativos e as 

características das bocas-de-lobo. 

Tabela 2 – Bocas-de-lobo para o sistema de drenagem proposto 

 
Fonte: Próprio Autor (2017) 

Um ponto importante e que tem que ser levado em consideração é com relação à 

localização das bocas-de-lobo nos cruzamentos, elas devem ser posicionadas a montante 

desses, antes de faixas de pedestres e rampas para cadeirantes, nos acessos aos passeios. Não 

devem locadas nas esquinas (trecho de máxima vazão pela sarjeta), devendo ser colocadas 

sempre que a capacidade (vazão) das sarjetas seja superada. O UFC8 permite ainda traçar o 

perfil das bocas-de-lobo a partir do comando “Calcular Perfil”, mostrando também o tubo de 

ligação, sendo adotado diâmetro de 300 mm. Para as novas bocas-de-lobo propostas forma 

utilizadas a de guia (simples) e sem depressão; (d) Galerias: a rede de galerias foi calculada e 

traçada pelo UFC8. O sistema ajusta a rede automaticamente, podendo-se ajustar 

manualmente em caso de declividades negativas, cobrimento mínimo das tubulações, 
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diâmetro mínimo, por exemplo. Depois de feito o reajuste, a rede é recalculada e refeita. 

Através do comando “Calcular Perfil” é possível visualizar o perfil das galerias. A Tabela 3 

apresenta os quantitativos referentes ao dimensionamento da rede de galeria para um período 

de retorno de 5 anos. 

Tabela 3 – Dimensionamento das galerias para Tr = 5 anos 

 
Fonte: Próprio Autor (2017) 

Segundo Miguez et al (2016), a velocidade mínima e máxima de uma galeria deve ser 

0,75 m/s e 5 m/s, respectivamente, e o y < 85%, portanto o sistema de microdrenagem 

proposto atende aos requisitos de dimensionamento. Como o recomendado é que não haja 

reduções nos diâmetros de montante para jusante, para os trechos (1-3), (1-4), (1-5) e (1-6) 

forma adotados o diâmetro de 800 mm. Como não se obteve informações sobre o destino das 

águas daquela rua, foi sugerido que as águas ali recolhidas fossem direcionadas para a Rua 

Eustáquio Nascimento, e de lá fossem encaminhadas para um corpo receptor (o chamado 

Canal da Banguela). 

3.3 Comparativo entre o Sistema Existente e o Sistema Proposto 

No atual sistema existem trechos longos de sarjetas sem nenhuma boca coletora, e o 

total de bocas coletoras ao longo de toda a rua são 4, sendo que o proposto seriam 7, isto 

contando as continuas como sendo apenas uma, sendo que com as continuas totalizariam 11. 

Ao se concluir o diagnóstico, observa-se que o atual sistema de microdrenagem está 

subdimensionado. A Tabela 4 mostra um comparativo do atual sistema com o proposto. 

Tabela 4 - Comparativo entre o sistema de drenagem atual e o proposto 

Trecho Diâmetro 

existente 

(mm) 

Diâmetro 

proposto 

(mm) 

Bocas-de-

lobo 

existentes 

Bocas-de-

lobo 

propostas 

Diagnóstico do 

sistema de 

drenagem 

existente  

(1-1) 300 400 0 2 Subdimensionado 

(1-2) 300 800 4 2 contínuas 

+ 3 

contínuas 

Subdimensionado 

(1-3) 300 800 0 2 contínuas Subdimensionado 

(1-4) 300 800 0 1 Subdimensionado 

(1-5) 300 800 0 1 Subdimensionado 

(1-6) 300 800 0 0 Subdimensionado 
Fonte: Próprio Autor (2017) 
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4. CONCLUSÕES 

Este trabalho avaliou o sistema de microdrenagem na rua Dr. Lauro Passo, no Bairro 

Alberto Passos, em Cruz das Almas. O diagnóstico feito na área de estudo permite considerar 

que o atual sistema de microdrenagem está subdimensionado. Além das falhas no projeto, 

acredita-se que há também o lançamento clandestino de esgotos domésticos no sistema de 

drenagem. A junção de todas essas problemáticas gera inundações e alagamentos, 

principalmente em período chuvoso, trazendo perdas materiais à população, além dos riscos 

de proliferação de doenças de veiculação hídrica. Nenhum dos trechos de galerias está 

dimensionado adequadamente. Já as bocas-de-lobo estão insuficientes com relação a 

quantidades e capacidade, e algumas mal posicionadas.  

Quanto à utilização do software UFC8, o mesmo se mostrou adequado e fundamental 

nos cálculos e dimensionamentos, poupando muito tempo de trabalho na concepção e 

proposição de um novo projeto para a rede de microdrenagem estudada. A implantação do 

novo projeto de microdrenagem irá evitar as inundações e transtornos, trazendo maior 

conforto para a população que reside na Rua Dr. Lauro Passos. 
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