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RESUMO 
 
 
Este trabalho abordou de forma geral um embasamento sobre captação de aguas pluviais 
e drenagens, como composições das estruturas de drenagens, e conceitos para a 
formulação dos cálculos. Também foram abordados os elementos normativos que 
devem ser seguidos para o dimensionamento e apresenta um referencial teórico para o 
desenvolvimento da metodologia empregada. Foi desenvolvida uma planilha de cálculo 
de rede de drenagens, seguindo o método racional, focado em drenagens de regiões mais 
urbanizadas onde as bacias não ultrapassem os 5 km², limitado por este método, 
conhecido como o método mais eficaz e mais de fácil entendimento. Foram selecionadas 
as cidades de Jaguariaíva e Piraquara ambas do Paraná, afim de comparações entre as 
regiões. Cabe destacar que estas cidades possuem altimetrias diferenciadas. Para este 
trabalho foram consideradas as variáveis precipitações, tempos de recorrências, tipo de 
solo e a recorrência de chuvas em cada localidade. Conclui-se que com o uso da planilha 
desenvolvida facilitou o dimensionamento do sistema de captação de drenagem para 
aplicações em projetos. 

 

PALAVRAS CHAVES: Drenagem; Método racional; Tubulações; Planilha de cálculo; 
Jaguariaíva; Piraquara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

This work initially deals with a general knowledge about rainwater abstraction and 
drainage, as drainage structure compositions, and concepts for the formulation of 
calculations, the work also has an emphasis on the normative elements that must be 
followed for the design and presents a theoretical reference for the development of the 
methodology used. Our work seeks a methodology for the development of a spreadsheet 
for calculation of drainage pipes, the method that will be developed in the work is the 
rational method, since we focus on drainage of more urban areas, that the basins do not 
exceed 5km² limited by this method, known as the most effective and most easily 
understood method, made me choose this method of calculation. 
 We selected two cities for the elaboration of this work, because it is easy to see the 
difference between the regions that should be considered at the time of calculation, such 
as rainfall, recurrence times, even soil type, selected cities belong to the territory of 
Paraná, but both contain differentiated altimetric data as well as distinct rain recurrence 
data, we chose the city of Jaguariaíva-PR and Piraquara-PR. 
 

KEY WORDS: Drainage; Rational method; Pipes; Calculation worksheet; Jaguariaíva; 
Piraquara. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Com o crescimento acelerado e desordenado da malha urbana nas últimas 

décadas, cada vez mais, surge a necessidade do estudo para o correto dimensionamento 

de sistemas de drenagens pluviais. Estes estudos visam a verificação do correto 

funcionamento, a redução de custo para a implantação do projeto, e também, uma 

possível execução do sistema com o menor impacto ambiental.  

A drenagem de águas pluviais é constituída em geral, por canais (abertos ou 

fechados) de grandes dimensões, projetados para futuras vazões, ou seja, em anos de 

período de retorno. Quando estes sistemas possuem o funcionamento adequado, 

previnem danos às propriedades, à saúde e à segurança da população habitante das 

cidades, seja em consequência direta ou indireta das águas. 

 As medidas estruturais consistem em soluções físicas e diretas de engenharia, 

como por exemplo, aquelas destinadas a escoar com maior rapidez e menores níveis as 

águas do escoamento superficial direto, evitando assim, os danos e interrupções das 

funções ou atividades urbanas causadas pelas inundações. Estas medidas envolvem 

obras hidráulicas de grande porte, com aplicação pesada de recursos, tais como redes 

de galerias de águas pluviais, canais, reservatórios de detenção e retenção, bacias de 

sedimentação e diques.  

Para resolver o problema da drenagem nas cidades, centros urbanos e 

metrópoles, é necessário desenvolver uma ação integrada entre poder público, 

iniciativa privada e população, principalmente através da educação e conscientização 

dos habitantes, e ainda pela conjugação de medidas em diversas escalas, completando 

uma a outra, como meio de dar qualidade de vida, preservar e conservar o meio 

ambiente, além de prever e conjeturar o desenvolvimento para as gerações futuras, 

garantindo saúde e sustentabilidade. 

Em diversas cidades é possível presenciar graves problemas com sistemas de 

drenagens pluviais, onde após qualquer precipitação de chuva, ocorre a saturação do 

solo e, o alagamento das vias, devido à falta de um sistema de drenagem devidamente 

dimensionado e adequado para os índices pluviométricos da região. 
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Percebe-se que um dos principais fatores, é à falta de fiscalizações e o correto 

acompanhamento dos projetos de drenagens e infraestrutura, que são executados nas 

cidades de pequeno, médio e grande porte. Esta falta de acompanhamento pelo poder 

público pode acarretar no assolamento de cidades e vias, além da perda de vidas 

humanas.  

Para mudar esse processo, é necessária uma nova geração de engenheiros, 

arquitetos e projetistas, e também, à atualização da geração existente, para planejar o 

espaço de forma mais sustentável. Além disso, a legislação de controle é essencial para 

que os empreendedores sejam convencidos a adotar as medidas na fonte. 

Neste trabalho pretende-se desenvolver uma planilha de cálculos para 

drenagem pluvial com o intuito de facilitar o dimensionamento correto de drenagem 

pluvial.  
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1.1 OBJETIVO GERAL    
 

O objetivo deste trabalho é a elaboração de uma planilha de cálculo voltada para 

a área de drenagem de águas pluviais de ruas pavimentadas, com a finalidade de obter 

resultados para a tubulação mais viável a ser aplicada em nosso projeto, tendo como 

foco a elaboração de uma ferramenta que possa ser usada por engenheiros no 

desenvolvimento de projetos de drenagem em todo o Brasil, e também possa ser voltada 

para uso didático em disciplinas no curso de graduação de engenharia civil. A planilha 

será elabora totalmente na ferramenta Excel, sendo assim, de fácil manuseio e 

entendimento de nível universitário. Detalhadamente, nosso trabalho irá apresentar todo 

o processo, conceitos e formulações.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

Para atender o objetivo geral optou-se pelos objetivos específicos elencados abaixo. 

i. Pesquisar drenagem pluvial; 

ii. Identificar duas cidades e dimensionar a precipitação 

iii. Calcular o tempo de recorrência de chuvas das duas cidades selecionadas 

comparando seus tempos de concentração em minutos  

iv. Obter dados planialtimétricos das cidades selecionadas; 

v. Elaborar a planta baixa com o encaminhamento das tubulações e caixas de 

ligações das ruas das cidades selecionadas;  

vi. Elaborar uma planilha para dimensionar tubulações de drenagem pluvial. 

 

1.2.1 Problematização 
 

Devido às ações antrópicas causarem grandes impactos sobre os recursos 

hídricos, este trabalho tem como uma de suas vertentes, a elaboração de uma planilha 

que facilite o dimensionamento de estruturas para coleta e destinação final de águas 

pluviais. 
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1.2.2 Motivação e justificativa 
 

A base que trazemos para esse trabalho de conclusão de curso, vem exatamente 

do aprendizado que tivemos em graduação, na disciplina de hidráulica, na Universidade 

Tuiuti do Paraná, lecionada pela professora Geni Portela Radoll, com o objetivo de 

aperfeiçoar as técnicas aprendidas em sala com estudos e pesquisas extra classes e, com 

ajuda de grandes engenheiros civis que trabalham na área de drenagem, podendo assim, 

contarmos com um grande acervo de informações para desenvolver a mais detalhada 

planilha de cálculo para as tais tubulações, que possa  beneficiar um engenheiro civil em 

um futuro projeto de drenagem em carreira Profissional. E sem dúvidas, colaborar 

positivamente para todos os problemas que vivenciamos em nosso dia a dia em grandes 

cidades urbanas, como a má elaboração de projetos de drenagens, que acabam 

acarretando danos ao patrimônio público e na vida social das pessoas.  

Deste modo, o encaminhamento correto das águas provenientes da chuva nas 

áreas urbanas, também colabora para minimizar os problemas com alagamentos 

causadores de diversos problemas, especialmente para famílias de baixa renda, que na 

atualidade, em sua maioria, ocupam áreas em cotas mais baixas sujeitas a inundações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O CICLO HIDROLÓGICO 
 

O ciclo pelo qual a água passa pelos sistemas terrestres, é conhecido como ciclo 

hidrológico, ou também, como ciclo d`água. 

De acordo com Villiers ((2002) apud May (2004)), este ciclo é um sistema auto 

regulável, além de ser quase estável, e que é capaz de transferir a água de um reservatório 

para outro, por meio de ciclos complexos. Tais reservatórios são compostos pela 

umidade atmosférica, pelos rios, lagos, oceanos, aquíferos subterrâneos, lençóis 

freáticos, solos saturados e calotas polares. 

Na Figura 1, é possível verificar o processo de mudança no estado da água. 

 

FIGURA 1 – O CICLO DA ÁGUA 

 

FONTE: ADAPATADO DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (200-), disponível em: 
< http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/aguas-subterraneas/ciclo-hidrologico>. 
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Conforme apresentado pelo Ministério do Meio Ambiente (200-), o ciclo 

hidrológico é o movimento contínuo pelo qual é submetida a água presente nos oceanos, 

nos continentes e na atmosfera. Tal movimento é alimentado pela força da gravidade e 

pela energia do Sol, os quais provocam a evaporação das águas dos continentes e 

oceanos. 

Já na atmosfera, se formam as nuvens que, quando carregadas, acabam 

provocando precipitações em forma de chuva, granizo, orvalho e neve. 

Corroborando com esta ideia, May (2004) afirma que as precipitações ocorrem 

quando massas de ar de temperaturas diferentes se misturam, esfriando a massa de ar 

saturada. Quando a água atinge o solo, parte da chuva se infiltra, promovendo a recarda 

dos aquíferos e também escoando para rios, lagos e oceanos. Da parcela de água que 

sofre infiltração, parte desta retorna à superfície na forma de nascentes e a outra parte, 

acaba sendo restituída à atmosfera por meio da evapotranspiração. 

A evapotranspiração é o conjunto formado por evaporação mais a transpiração 

das plantas, ou seja, as plantas absorvem água no processo de evaporação e, por meio 

de sua transpiração, acabam devolvendo água à atmosfera (MMA, 200-). 

 

2.2 AS RESERVAS DE ÁGUA 
 

Segundo dados da Agência Nacional de Águas (ANA, 2014), aproximadamente 

70% da superfície terrestre é composta por água, sendo que deste total, cerca de 97,5% 

é composto de água salgada, ou seja, imprópria para consumo e até mesmo para a 

utilização em indústrias. Dos 2,5% restantes, 1,72% está congelado nos polos e 0,77% 

encontram-se no interior da Terra. Portanto, o total de água disponível para consumo é 

de menos de 0,01%. 

Cerca de 12% da reserva hídrica do planeta se encontra no Brasil, sendo que o 

país possui os maiores recursos mundiais superficiais e subterrâneos. Além disso, 

contribuem para esse grande potencial hídrico a abundância de chuvas em cerca de 90% 

do território nacional, bem como as formações geológicas, que favorecem a formação 

de imensas reservas subterrâneas e também a formação de grandes cursos d’água 

gerados por extensas redes de drenagem (TAKEDA, 2009). 
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A Bacia Amazônica concentra cerca de 70% do volume de água do Brasil, sendo 

que o restante é distribuído de forma desigual dentre a população brasileira. Na região 

nordestina, menos de 5% das reservas estão disponíveis para atender à população, sendo 

que a maior parte desta água é subterrânea e possui teor de sal acima do limite aceitável 

para consumo (PORTAL BRASIL, 2010). 

 

2.3 IMPACTOS RELACIONADOS AO GERENCIAMENTO INADEQUADO DAS 
ÁGUAS PLUVIAIS 

 

A ocorrência de enchentes pode ser considerada o principal impacto relacionado 

ao gerenciamento inadequado das águas pluviais. Com a impermeabilização do solo, 

aumenta o escoamento superficial. A água que infiltrava no solo passa a ser conduzida 

pelos condutos, solicitando cada vez mais o sistema de drenagem, que nem sempre 

consegue suportar o grande volume ocasionando os alagamentos e enchentes urbanas. 

Com isso, tem-se a necessidade de diâmetros e declividades cada vez maiores para os 

coletores, tornando o sistema mais oneroso (TUCCI, 2005). 

O assoreamento dos rios também é um impacto em função do gerenciamento 

inapropriado da água de chuva. As águas que não são captadas pelas galerias de 

drenagem urbana escoem para as áreas permeáveis da cidade, como os parques, rios e 

lagos. A inexistência da proteção natural destes, ou seja, da mata ciliar, faz com que os 

sedimentos arrastados pelas águas precipitem, agravando assim o assoreamento 

(TUCCI, 2005) 

Segundo o Tucci (2005), a lagoa da Pampulha em Belo Horizonte, é um exemplo 

de um lago urbano que tem sido assoreado. O mesmo problema ocorre no arroio Dilúvio, 

em Porto Alegre, que tem sua capacidade de escoamento reduzida devido ao depósito 

de sedimentos na sua bacia. Outro exemplo relatado pelo autor, é o que ocorre no lago 

do parque Barigui, localizado no município de Curitiba onde a elevada deposição de 

sedimentos deu origem a uma espécie de ilha de lodo dentro do lago principal. 
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2.4 PRECIPITAÇÕES E MEDIÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 
 

Segundo Azevedo Netto (1998), as observações sistemáticas da ocorrência de chuvas 

levam a concluir que as variações de quantidades precipitadas anualmente estão dando 

sinais de ocorrência cíclicas. Com isso, relata o autor, a importância de realização de 

medições sistemáticas, para se chegar a valores significativos. Para efetuar esta medição 

são instaladas redes de pluviometria que medem as quantidades de chuva através da 

altura pluviométrica (h). Na Figura 2 observa-se um exemplo para medir o volume de 

água pluvial. 

FIGURA 2 – PLUVIÔMETRO 
 

 
 

FONTE: ESPAÇO DA GEOGRAFIA, 2012, disponível em: 
< http://profalexandregangorra.blogspot.com.br/2012/08/compreenda-dinamica-das-chuvas-com-

um.html> 
 

Obs. Depois de instalar o pluviômetro, recomenda-se limpá-lo a cada três meses. Sempre 

que necessário, restaure o equipamento ou faça outro em caso de desgastes. 

Além da altura pluviométrica, que é a grandeza básica da observação das chuvas, as 

outras grandezas de interesse nas precipitações que são: a duração, intensidade, 

frequência e tempo de recorrência. 

a) Duração (t) é o intervalo de tempo de observação de uma chuva 
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b) Intensidade (i) é a relação altura/duração, observando-se que altas intensidade 

correspondem a curtas durações. 

c) Frequência (f) é o número de vezes que uma dada chuva (intensidade e duração) 

ocorre ou é superada num tempo dado, no geral um ano. 

d) Recorrência (T) ou retorno é o inverso da frequência, ou seja, o período em que 

uma dada chuva pode ocorrer ou ser superada.  

 

2.5 ESCOAMENTO SUPERFICIAL 
 

Do volume total de água precipitado sobre o solo, apenas uma parcela escoa sobre a 

superfície e sucessivamente constitui as enxurradas, os córregos, os ribeirões, os rios e 

os lagos (AZEVEDO NETTO, 1998). O restante é interceptado pela cobertura vegetal 

e depressões do terreno, infiltra e evapora. 

Na Figura 3 demonstra-se a formação do hidrograma do escoamento superficial. 

 

FIGURA 3 – HIDROGRAMA DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL 
 

 

FONTE: Tucci (2002) 
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2.6 BACIA HIDROGRÁFICA 
      

Bacia hidrográfica ou seção de drenagem é a parte transversal de um curso d’água, para 

a qual interessa determinar a variação de vazão resultante de precipitação ocorrida a 

montante. Chama-se bacia hidrográfica ou bacia de contribuição de uma seção de 

drenagem a uma área geográfica constituída pelas vertentes que coletam a água 

precipitada que, escoando superficialmente, atingirá a seção de drenagem.  

A área da bacia (A) corresponde a sua área de drenagem, cujo valor corresponde à 

área plana entre os divisores topográficos projetada verticalmente. O conhecimento da 

área da bacia permite estimar qual o volume precipitado de água, para uma certa lâmina 

de precipitação, pela expressão: 

 

Volume precipitado = lâmina precipitada x área da bacia 

 

Na Figura 4 observa-se uma bacia de drenagem representando uma chuva de curta 

duração 

 
FIGURA 4 – BACIA DE DRENAGEM E TEMPO DE DURAÇÃO 

 

 

           FONTE: Tucci ( 2002) 
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2.7 DRENAGEM URBANA 
 

Considerando os estudos em diversos artigos, podemos associar os problemas 

encontrados na drenagem urbana, a inúmeros fatores, problemas estes como a falta de 

planejamento, entre a migração para áreas urbanas, o uso errado da ocupação do solo, a 

falta de planejamento e dimensionamento de drenagem pluvial, mais principalmente, a 

falta de ferramentas de gestão, para que se tenha um estudo e controle da ocupação do 

solo.    

Para efetivamente conhecer uma drenagem urbana deve-se levar em consideração os 

aspectos políticos, sociais e urbanísticos da drenagem de águas pluviais em solo urbano 

(AZEVEDO NETTO, 1998). 

Azevedo Netto (1998) relatou que a água da chuva requer espaço para o escoamento 

e acumulação. O espaço natural é a várzea do rio e quando esse espaço é ocupado 

desordenadamente, sem critério que leve em consideração sua destinação natural, ocorre 

inundações. 

Já Tucci (2002) descreveu que o impacto na infraestrutura de drenagem urbana, é 

decorrente ao desenvolvimento urbano desenfreado, e na forma com que ela se 

desenvolveu, sem qualquer controle entre o desenvolvimento urbano e as condições 

ambientais regionais de cada cidade. Para ele, é necessário criar ferramentas que possam 

conciliar a drenagem com o desenvolvimento, para que assim, possa se chegar a uma 

solução e um controle efetivo.    

Martins (2012) ressaltou que a bacia hidrográfica é composta por uma rede de 

elementos, como: rios, córregos, riachos e várzeas. Ele enfatiza que para um sistema de 

drenagem eficiente, é necessário investir em três pontos cruciais; o Planejamento, 

procedimento e o preparo. O Planejamento seria o ponto onde o estudo, em conjunto a 

projeção de desenvolvimento, seria capaz de atender em larga escala de modo eficiente, 

o crescimento populacional regional, sem que houvesse a necessidade de adaptação em 

curto prazo de tempo. Para o procedimento, é necessário a manutenção dos sistemas 

implantados, o monitoramento e a conscientização do sistema como um todo. Já o 

Preparo, seriam planos de controle e estudo, para que em eventuais acidentes de grandes
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proporções meteorológicas, como exemplo o Furacão Katrina em 2005, fosse possível 

tomar uma ação em curto espaço de tempo, sem que isso acarretasse em grandes 

catástrofes.      

Para Silva (2015), um dos grandes fatores que assola o sistema, foi o aumento da 

migração entre a população rural, vinda para a área urbana. Ela relata que em 1900, a 

população era em áreas urbana, seria algo em torno de 13%, em 2007, a margem já 

avança para 49,4%. A projeção levantada pelo IBGE, (2012) esta margem já se encontra 

em 84,4%. 

 Esta migração vem ocorrendo de maneira desenfreada, sem que houvesse o estudo 

para a correta ocupação do solo, causando diversos pontos negativos, muitos deles, 

irreversíveis. Em seu artigo, ela menciona Souza e Goldenfum, (2009), os quais 

pontuaram algumas tratativas que poderiam ter sido tomadas para que não houvesse 

tamanho impacto, tratativas estas como a construção de trincheiras de infiltração, 

pavimentos permeáveis, e micro reservatórios de detenção em lote. Obras estas que 

poderiam ao menos minimizar o impacto, ou em alguns casos, sanar um futuro 

problema.  

Já Souza (2013) pontuou que o problema seria a falta em analisar o campo em que a 

drenagem causa um maior impacto. Ele enfatiza que a falta de um estudo para encontro 

de um meio “secundário” para a drenagem urbana, acaba traçando o caminho parta o 

planejamento em cima da eficiência dos condutos hidráulicos, direcionando o sistema a 

falhar.  

  

2.8 MICRODRENAGEM E MACRODRENAGEM 
 

Podemos definir os serviços de saneamento básico, por tarefas realizadas por órgãos 

públicos, que compreendem os serviços de manejo e drenagem de aguas pluviais, coleta 

e o tratamento de resíduos sólidos, o sistema de abastecimento d’água potável. Serviços 

estes, que podem ser realizados por empresas públicas ou privadas, no regime de 

concessão.  

Serviços de Saneamento básico, são considerados essenciais, tanto para população, 

quanto para o meio ambiente. 
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Dentro do sistema de saneamento básico, podemos considerar a Micro e a 

Macrodrenagem, onde a micro drenagem fica é responsável pelo direcionamento das 

aguas superficiais ou subterrâneas, providas do sistema de drenagem, em pavimentos e 

vias públicas. Ela pode ser direcionada por sistemas de pequenas ou médias galerias, 

evitando assim, a saturação do solo e, possíveis alagamentos.  

Já a Macrodrenagem, é responsável pela retirada do excesso de água no solo, a fim 

de direcionar grandes volumes a bacias hidrográficas. Ela compreende um sistema  de

drenagem natural, onde o crescimento da urbanização ainda não tenha afetado os 

caminhos criados por ela, ao longo dos anos.  

Segundo Inouye; Souza; Pimentel (2006), o sistema de drenagem inicial, ou de micro 

drenagem, ou ainda coletor de águas pluviais, é aquele composto pelos pavimentos das 

ruas, guias e sarjetas, bocas de lobo, galerias de águas pluviais, e também, canais de 

pequenas dimensões. Esse sistema é dimensionado para o escoamento de águas pluviais 

cuja ocorrência tem período de retorno variando entre 2 a 10 anos. Quando bem 

projetado, elimina praticamente as inundações na área urbana, evitando as interferências 

entre as enxurradas e o tráfego de pedestres e veículos, e danos às propriedades. 

O sistema de micro drenagem é constituído, em geral, por canais de maiores 

dimensões, projetados para cheias cujo período de retorno deve estar próximo de 100 

anos. Quando este sistema é bem projetado, pode-se obter diminuição considerável do 

custo do sistema inicial, reduzindo-se, por exemplo, a extensão das tubulações 

enterradas. Como nos ateremos, neste artigo, ao estudo da drenagem pluvial no nível do 

conjunto habitacional, o sistema que abordaremos aqui se refere ao de micro drenagem, 

esse sistema (micro drenagem), por sua vez, pode ser dividido em duas partes, quais 

sejam:  a drenagem superficial e a subterrânea 

Segundo Júnior (2014), o sistema de drenagem pluvial constitui-se em elementos de 

Micro drenagem e de Macrodrenagem (SANTOS JÚNIOR, 2013). 

 A micro drenagem pode ser definida como um conjunto de técnicas a serem 

injetadas para conter e controlar o escoamento superficial das águas pluviais (CEPAM, 

2006). 
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Já a macrodrenagem é o conjunto de obras de engenharia composto por sistemas de 

captação da água pluvial, cujo principal objetivo destas obras estruturais é promover a 

destinação das águas pluviais para os córregos e rios (CEPAM, 2006). 

A macrodrenagem envolve o conjunto de sistemas de coletores que recebem água 

dos diversos elementos de micro drenagem. Caracterizam-se por serem obras de grande 

      Porte e dispendiosas, podendo suportar precipitações superiores aos do sistema de 

micro drenagem (BARROS, 2005; TUCCI, 2007). 

Botelho (1998), Azevedo Netto (1998), Farias (2008), Carvalho (2010), Creder 

(2011) e Santos Júnior (2013) conceituaram em 12 os elementos do sistema de micro 

drenagem:  

• Guias: tem a função de limitar o passeio e o leito carroçável (ruas, avenidas, 

rodovias), são produzidas a partir de concreto simples, normalmente pré-moldado, 

sendo comumente chamado de meio-fio. 

•Sarjetas: são utilizadas para a fixação das guias e para formar o local por onde a 

água irá escoar, conduzindo-as até os pontos de coleta. São feitas de concreto simples 

ou granito e argamassa;  

• Sarjetões: canal longitudinal geralmente triangular localizado entre a guia e o leito 

carroçável, interligando as sarjetas ou destinando as águas pluviais para os pontos de 

coleta são constituídos de paralelepípedos ou de concreto; 

• Bocas de lobo: são dispositivos que captam águas pluviais sendo assim encontrados 

nas sarjetas, é o instrumento mais usual de captação. Trata-se do rebaixamento das 

sarjetas, da tampa de cobertura de concreto armado, das guias, das conexões da caixa 

até as galerias pluviais e caixa de captação, apresenta a possibilidade de serem ligados 

em série com outras bocas de lobo; 

• Caixas com grelhas ou ralos: servem para as captações verticais de água pluviais, 

devem ser utilizadas e locais planos, ou seja, com ausência de declividade transversal, 

no meio dos leitos carroçáveis de fronte edificação presença de carros. Esse mecanismo 

retém resíduos desnecessariamente, apresentando assim, uma única desvantagem; 
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• Bocas contínuas de captação: são usualmente utilizadas onde há um corpo hídrico 

receptor por perto, como por exemplo, avenidas marginais aos rios. São similares às 

bocas de lobo e tem como principal vantagem a captação ser mais confiável que as bocas 

de lobo por serem à prova de entupimento, devido essencialmente ao seu comprimento 

e por desvantagem, tem o fato de ser muito custoso para sua construção;  

• Canaletas de topo e pé de talude: as canaletas são empregadas na intercepção e no 

encaminhamento de águas pluviais para garantir a proteção do topo e pé de taludes. As 

águas pluviais são interceptadas para evitar a erosão da face do talude, devido à alta 

velocidade das águas, recomenda-se estar coberto por vegetação ou massa asfáltica;  

• Galerias de condução de águas pluviais: as águas que foram coletadas pelos 

implementos de captação que são as bocas de lobo o as caixas de grelhas são formadas 

por tubo de ligação. Assim, essa tubulação conectada direciona as águas para uma 

canalização principal, cujos diâmetros variam de 300 mm a até 2000 mm;  

•Poços de visitas: são dispositivos predestinados a permitir visitas de inspeção, 

limpeza e também a desobstrução de tubulações e galerias enterradas, geralmente são 

instaladas em cruzamento de ruas;  

•Rampas e escadarias hidráulicas: são canais com pequenas extensões utilizados para 

direcionar águas localizadas em um ponto alto para pontos mais baixos. Para as rampas, 

a declividade é contínua. Para as escadarias, devido os degraus, a descida da água é 

descontínua.  

• Dispositivos de chegada de águas pluviais nos córregos ou rios: deprecia a 

ocorrência das erosões ou de perturbações no corpo receptor. São utilizadas pedras para 

assoalhar ou concreto para que o derramamento de água pluvial nos canais, rios e 

córregos não acarretem em erosão.  

• Revestimento de taludes: os taludes são superfícies de alto grau de inclinação e as 

águas ao escoarem por essa superfície adquirem grande velocidade, causando assim a 

erosão. Por isso, é necessária a construção de canaletas de topo e de pé ou revestir o 

talude com uma leve camada de asfalto ou cobri-lo com grama.  
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2.9 ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO E TRANSPORTE 
 

2.9.1 Sarjetas e Sarjetões 
 

As Sarjetas e Sarjetões, são canais longitudinais triangulares, executados a fim 

de coletar, conduzir e destinar as águas provenientes da captação superficial em faixas 

pavimentadas e faixas de passeio, aos dispositivos de drenagens e demais sistemas do 

conjunto, como bocas de loco, galerias, tubos e caixas de ligação e etc. Nas Figura 5 e 

6 apresentam-se modelos de sarjeta e Sarjetão respectivamente. 

 
FIGURA 5 – MODELO DE SARJETA 

 
FONTE: SITE PISO ACABADO, (200-), disponível em: 
<http://www.pisoacabado.com.br/sarjeta-sarjetao.html>  

 
 

FIGURA 6 – MODELO DE SARJETÂO 

 
FONTE: SITE PISO ACABADO, (200-), disponível em:  
<http://www.pisoacabado.com.br/sarjeta-sarjetao.html> 

 
 

Segundo Ubiratan Leal (2011), os Sarjetões são canais triangulares longitudinais, 

executados nas cotas mais baixas da via pública e em encontros de leitos viários. São 

construídos a modo de coletar e conduzir as águas superficiais até elementos de 
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drenagem, como bocas de lobo, além de encaminhar os efluentes para o sistema de águas 

pluviais. 

Já a Norma do DNIT (2004) define a sarjeta por um dispositivo longitudinal 

construído lateralmente as pistas de rolamento e as plataformas dos escalonamentos, 

destinados a interceptar os deflúvios, que escoando pelo talude ou terreno marginais 

podem comprometer a estabilidade dos taludes a integridade dos pavimentos e a 

segurança do tráfego, e geralmente tem, por razoes de segurança, a forma triangular ou 

retangular.  

2.9.2 Boca de Lobo  
 
Usualmente para captar águas superficiais, pode ser construída uma boca de lobo 

em alvenaria ou pré-moldado, construída sob o passei ou sarjeta, capta as águas de chuva 

superficiais. Na Figura 7 demonstram-se modelos de boca de lobo. 

 

 
FIGURA 7 – MODELOS DE BOCAS DE LOBO 

 

 
 

FONTE: SITE INFRAESTRUTURA URBANA, disponível em: 
<http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/8/2-bocas-de-lobo-como-planejar-o-

posicionamento-das-239376-1.aspx> 
 

Segundo COELHO. M. M. L. P. (2011), as bocas de lobo são estruturas 

hidráulicas importantes nos sistemas de drenagem urbana. Elas são responsáveis pela 
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captação das águas que escoam nas sarjetas. Na maioria das cidades brasileiras, o 

dimensionamento dessas estruturas é fundamentado nos resultados de uma pesquisa cujo 

modelo físico difere em muitos detalhes daqueles utilizados atualmente em nossas vias 

públicas.    

Já Nakamura (2011) reportagem publicada pela revista PINI, definiu que bocas 

de lobo são dispositivos em forma de caixas coletoras construídas em alvenaria. Sua 

função é receber as águas pluviais que correm pelas sarjetas e direcioná-las à rede 

coletora. De acordo com a necessidade de drenagem, podem ser simples, múltiplas e 

equipadas com grelhas pré-moldadas de concreto ou de ferro fundido dúctil. Os projetos 

são geralmente normatizados pelos municípios. Porém, as dimensões da boca de lobo e 

seu tipo são determinados pela vazão de chegada definida por projeto de cálculo, 

conforme índice pluviométrico da região e período de retorno da chuva de maior 

intensidade. 

2.9.3 Condutos de ligação ou Tubos de Ligações. 
 
Condutos de ligação ou tubos de ligação são destinados ao transporte das águas 

pluviais coletadas, até as galerias pluviais. Na Figura 8 observa-se uma boca de lobo 

com tubo de ligação. 

 

FIGURA 8 – TUBO DE LIGAÇÃO 
 

 
 

FONTE: SITE PISO ACABADO, disponível em: 
<http://www.pisoacabado.com.br/sarjeta-sarjetao.html> 
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Já Inouye e Souza (2009) descreveram que condutos de ligação - também 

denominados de tubulações de ligação, são destinados ao transporte da água coletada 

nas bocas coletoras até às galerias pluviais 

Conforme CDHU (1998), o diâmetro nominal dos condutos de ligação da boca 

de lobo à galeria varia segundo o número de bocas de lobo servidas, a saber: DN 400 

para conduto servindo 2 ou 3 bocas de lobo e DN 500 para conduto servindo a 4 bocas 

de lobo. 

Quando consideramos a declividade do conduto de ligação da boca de lobo à 

galeria, segundo CDHU (1998) deve ser de no mínimo 0,01m/m e seu recobrimento de 

0,60 m, conforme AISSE (1997). 

 

2.9.4 Caixas de Ligações e interligações  
 

Segundo a Norma do DNIT 030/2004 (2004), as caixas de ligação podem ser 

construídas em alvenaria, ou pré-moldado, e tem a função de interligar os condutos 

oriundos das bocas de lobo para as galerias. Qualquer desvio de sentido ou trecho 

máximo estipulado de projeto devesse ser conectado a uma caixa de ligação, na maioria 

das vezes é construída com concreto de fck de 15 Mpa pré moldada, facilitando a 

remoção e instalação de qualquer trecho, em drenagens de aguas pluviais as caixas 

geralmente são compostas por fundos de brita ou camadas de concreto dependendo da 

ocasião de projeto, as caixas também são importantes nos quesitos de inspeções 

periódicas das tubulações ou até mesmo quando ocorrem problemas como entupimentos 

ou rompimento de uma tubulação do trecho projetado, facilitando o acesso da perícia, a 

profundidade das caixas dificilmente segue um rigoroso padrão, pois varia de acordo 

com a declividade do terreno, ou da declividade a ser vencida pelo próximo trecho 

respeitando as declividades exigidas pela norma. Dimensões laterais também variam de 

acordo com a intensidade de agua captada do projeto, já sua espessura deve seguir um 

padrão de no mínimo 25cm para que não haja danos na peça no momento das instalações 

e da sua vida útil. 
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2.9.5 Poços de Visita 
 

Segundo a Norma do DNIT 030/2004 (2004), os poços de visita são caixas 

intermediárias que se localizam ao longo da rede para permitir modificações de 

alinhamento, dimensões, declividade ou alterações de quedas. 

O poço de visita - espaço para manutenção do sistema de drenagem - deverá ter 

uma dimensão mínima de 1,4 m x 1,4 m x 1,4 m - para que funcionários consigam fazer 

a limpeza do poço. "Esta dimensão atende até o diâmetro máximo de tubulações de 800 

mm; a partir daí, varia, de acordo com diâmetro do tubo", informa Festi. Trata-se de 

uma caixa de alvenaria, que poderá também ser executada em concreto. No Villa Lobos, 

as paredes dos poços de visita e caixas de ligação foram construídas em alvenaria de 

tijolos assentes com argamassa - na proporção cimento (400 kg/m³) e areia (1,03 m³/m³) 

- e revestidas, internamente, com a mesma argamassa na espessura de 2 cm. A 

construtora forneceu as fôrmas para as lajes, as quais foram retiradas após 28 dias de 

idade do concreto, com dosagem racional. Na Figura 9 têm-se uma caixa de ligação e 

poço de visita. 

 

                 FIGURA 9 – CAIXA DE LIGAÇÃO E POÇO DE VISITA 
 

 

FONTE: SITE IPR DNIT, disponível em: 
<http://ipr.dnit.gov.br/normas-e-manuais/normas/especificacao-de-servicos-es/especificacao-de-

servico-es>  
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2.9.6 Galerias 
 

Segundo a Norma do DNIT 030/2004 (2004), as galerias são dispositivos 

destinados a condução dos deflúvios que se desenvolve na plataforma rodoviária para 

os coletores de drenagem, através de canalizações subterrâneas, integrando o sistema de 

drenagem na rodovia ao sistema urbano, de modo a permitir a livre circulação de 

veículos.  Na Figura 10 demonstra-se uma galeria em execução. 

  

            FIGURA 10 – GALERIA SENDO EXECUTA EM MG 
 

 

FONTE: SITE PREFEITURA DE UNAÍ - MG, disponível em:  
<http://www.prefeituraunai.mg.gov.br/pmu/index.php/obras/941-obra-na-grota-do-taquaril-comeca-a-

construcao-da-galeria-de-aguas-pluviais.html> 

  

Denomina-se de galerias de águas pluviais todos os condutos fechados destina 

dos ao transporte das águas de escoamento superficial, originárias das precipitações 

pluviais captadas pelas bocas coletoras. O termo galeria por si só já é designação de todo 

conduto subterrâneo com diâmetro equivalente igual ou superior a 400 mm. 

Tecnicamente sistema de galerias pluviais é um conjunto de bocas coletoras, condutos 

de ligação, galerias e seus órgãos acessórios tais como poços de visita e caixas de 

ligação. É a parte subterrânea de um sistema de drenagem. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para investigar a possível utilização de uma planilha para dimensionar a drenagem 

de águas pluviais foram selecionadas duas cidades da região de Jaguariaíva e Piraquara, 

ambas situadas no estado do Paraná. Estas cidades serão aqui denominadas como cidade 

A e B respectivamente.  

Para levantar o índice pluviométrico da região, que é uma medida em milímetros, 

resultado do somatório da quantidade da precipitação de água da chuva, da neve e do 

granizo, num determinado local durante um dado período de tempo, buscou-se junto a 

SIMEPAR- Sistemas Meteorológicos do Paraná os dados das cidades pesquisadas, o 

qual disponibilizou a série histórica mensal no intervalo dos anos de 1999 a 2014, das 

estações localizadas nas imediações da represa do Capivari no município de Piraquara. 

Esta estação encontra-se a 930 metros de altitude e tem as coordenadas: latitude -

25.4167, longitude -49.1333, com início de operação em 07.10.1998 e a outra localizada 

na cidade de Telêmaco Borba encontra-se a 768 metros de altitude, com latitude 24º 20’ 

e altitude 50º 37’ tendo como entidade operadora o IAPAR- Instituto Agronômico do 

Paraná. 

Quanto ao relevo topográfico das áreas estudadas, foram utilizados os projetos 

topográficos disponibilizados pelas Prefeituras Municipais de cada município conforme 

apresentado no Anexo B. Com os dados compilados utilizou-se a ferramenta 

computacional Excel para elaboração da planilha. 

O método utilizado para o desenvolvimento da planilha de cálculo será o método 

racional. Este apresenta-se como o mais simples e de fácil aplicação em pequenas e 

médias bacias hidrográficas. 

A drenagem não se resume somente na descrição e quantificação dos processos 

envolvidos, e sim, de todo o ciclo hidrológico porem, qualquer profissional que atue 

nessa área deve conhecer qualitativamente a quantitativamente os processos físicos 

envolvidos, para que possa melhor utilizar as ferramentas desenvolvidas na projeção e 

planejamento das drenagens.
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4 RESULTADO E DISCUSSÕES 

 
      A pesquisa foi realizada em sites, artigos científicos e em livros de drenagem de 

águas pluviais de autores renomados em drenagem pluvial. 

      Percebeu-se que este tema é bastante explorado e utilizado no dia-dia de engenheiros 

projetistas e calculistas.  No entanto, identificou-se a fraca qualidade de planilhas de 

cálculo encontradas na literatura disponível. 

Como citado, o método aplicado para o desenvolvimento da planilha de cálculo será 

o método racional, que pelo fato de sua simplicidade de aplicação e facilidade de 

conhecimento e controle dos fatos a serem considerados, o tornam de uso bastante 

comum em trabalhos com pequenas e médias bacias hidrográficas. Maiores e melhores 

considerações sobre o método são encontradas em nosso referencial teórico. 

4.1 ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE ÁGUA 
PLUVIAL 

 

Inicialmente identifica-se no projeto topográfico da região em estudo as curvas de 

níveis do terreno e bacias de desague. Após a identificação topográfica do terreno, 

inicia-se os desenhos dos lotes e ruas que serão projetadas. Com estes dados já definidos 

e todos seus requisitos conferidos inicia-se a montagem da planilha conforme a sua 

ordem de cálculo até chegar em um dimensionamento de tubulação a ser utilizada. A 

ordem de cálculo se dá pelos itens a seguir.  

 

4.1.1 Definição dos trechos de tubulações interligadas por caixas de ligação. 
 

A definição dos trechos de tubulações se dá devido a dois fatos justificáveis. O 

primeiro a ser considerado é o comprimento máximo de uma tubulação pré-fabricada, 

que na maioria das vezes tem 12 metros. Este comprimento pode influenciar na logística 

das matérias utilizados na obra, uma vez que nem sempre o acesso ao local da frente de 

trabalho está disponível para caminhões de grande porte, ou seja caminhões com 

capacidade maior que 12 metros. Outro fato se dá pelo desvio de trajeto da tubulação, 
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por exemplo, uma rua que apresente em seu trecho uma curva, um cruzamento dentre 

outros, o mesmo deve ser interrompida por uma caixa de passagem, criando-se assim, 

um novo trecho a ser inserido na planilha de cálculo e no projeto.  Na Figura 11 observa-

se uma tubulação em operação 

FIGURA 11 – TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO 
 

 

 

FONTE: OS AUTORES 

 

4.1.2 Definição da área de contribuição pluvial para cada trecho. 
   

Cada trecho de tubulação conectado pelas caixas de ligação ou caixas de passagem, 

recebem uma contribuição de escoamento de agua definidas como áreas de 

contribuições isoladas, essas áreas são medidas em metros quadrados, ou seja, através 

de áreas em seguida convertidas em hectares para lançamento dos valores em nossa 

planilha que foi desenvolvida utilizando a unidade em hectares. 

A individualização das áreas contribuintes é feita pelo traçado em planta topográfica, 

das linhas dos divisores de água e de fundo de vales. As plantas topográficas devem ter 

altimetria e escalas adequadas, por exemplo: 1:5000 (curvas de nível de 5 em 5 metros) 
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ou em casos mais específicos e mais detalhados, uma escala 1:2000 (curvas de 1 em 1 

metro). 

Quanto ao cálculo da vazão temos que levar em conta que nosso método a rigor, não 

pode ser utilizado para áreas acima de 5km². A precisão do método racional será menos 

significativa quanto maior for a área da bacia.  

A Figura 12 representa a divisão das áreas contribuintes para o cálculo da drenagem.  

FIGURA 12 – DIVISÃO DAS ÁREAS DE CONTRIBUIÇÃO 
 

 

  

FONTE: OS AUTORES 

 

4.1.3 Determinação da precipitação (intensidade pluviométrica)  
 

A determinação da intensidade pluviométrica “i”, para fins de projeto, deve ser feita 

a partir da fixação de valores adequados para a duração de precipitação e o período de 

retorno. Tomam-se como base dados pluviométricos locais (ABNT NBR 10844/1989). 

Já a intensidade de uma precipitação em uma região pode ser calculada pela fórmula 

empírica, apresentada na equação: 

� = 	 �. ���(
 + �)�
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Onde: 

a,b: São parâmetros a serem determinados para cada local; 

m,n: Expoentes a serem determinados para cada local. 

i: Intensidade em (mm/hora) 

t: Duração do evento em minutos 

Tr: Tempo de recorrência em anos. 

Para Curitiba,  

 

� = 	5950. ���,���(
 + 26)�,��  

         

           Expressão obtida pelo professor Pedro Viriato Parigot de Souza. 

           O período de retorno deve ser fixado segundo as características da área a ser 
drenada obedecendo ao estabelecido na ABNT NBR 10844/1989: 

T = 1 ano, para áreas pavimentadas, onde empoçamentos possam ser     
tolerados; 

T = 5 anos, para coberturas e/ou terraços; 

T = 25 anos, para coberturas e áreas onde empoçamento ou extravasamento não 
possa ser tolerada. 

Ainda por determinação da ABNT NBR 10844/1989, a duração da precipitação deve 

ser fixada em t = 5 min.  

Precipitação é a água proveniente do vapor d’água da atmosfera, que chega a 

superfície terrestre, sob a forma de: chuva, granizo, neve, orvalho, etc. Para as condições 

climáticas do Brasil, os tipos de chuvas mais importantes em consideração a volume 

são: 

• Chuvas Convectivas (“chuvas de verão”) 

• Chuvas Orográficas 

• Chuvas Frontais
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Grandezas características das medidas pluviométricas: 

• Altura pluviométrica: mediadas realizadas nos pluviômetros e expressas em mm. 

• Significado: lâmina d’água que se formaria sobre o solo como resultado de certa 

chuva, caso não houvesse escoamento, infiltração ou evaporação da água precipitada. A 

leitura dos pluviômetros é feita normalmente uma ou duas vezes por dia às 7 horas da 

manhã e as 17 da tarde. 

• Duração: período de tempo contado desde o início até o fim da precipitação, 

expresso em minutos. 

• Intensidade da precipitação: é a relação entre a altura pluviométrica e a duração da 

chuva expressa em mm/h ou mm/min, uma chuva de 1mm/min corresponde a uma vazão 

de 1 litro/min afluindo a uma área de 1 m2. 

No método racional aqui aplicado, o tempo de duração da chuva deve ser feito igual 

ao tempo de concentração da bacia. O tempo de concentração relativo a uma seção de 

um curso de agua é intervalo de tempo, contado a partir do início de precipitação para 

que toda a bacia correspondente passe a contribuir no trecho em estudo. A formula que 

expressa o tempo de concentração (tc) e simples e constituída por:  

Tc= ti + tp  

Ti: tempo de escoamento superficial de entrada em min. 

Tp: tempo de percurso dentro da tubulação em min. 

Os ietograma são gráficos de barras, nos quais a abscissa representa a escala de 

tempo e a ordenada a altura de precipitação. A leitura de um ietograma é feita da seguinte 

forma: a altura de precipitação corresponde a cada barra é a precipitação total que 

ocorreu durante aquele intervalo de tempo. Pluviograma é um diagrama usado na 

meteorologia que mostra a distribuição das alturas de chuva acumuladas no tempo. Ou 

seja, a Pluviograma é uma medida usada pela meteorologia para determinar a quantidade 

de chuva de um local. 
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Para maior precisão no registro das alturas de chuvas, utiliza-se um aparelho 

denominado pluviógrafo, que registra em um gráfico as alturas de precipitações em 

função do tempo. Na Figura 13 demonstra-se um ietograma com a quantidade de chuvas 

em milímetro versus o tempo em horas. 

FIGURA 13 – IETOGRAMA 
 

 

FONTE:  ADAPTADO DE TUCCI (2000)  

 

Para calcular a precipitação média de uma superfície qualquer, é necessário utilizar 

as observações dos postos dentro dessa superfície e nas suas vizinhanças. 

Existem três métodos para o cálculo da chuva média: método da Média Aritmética 

(método racional), método de Thiessen e método das Isoietas, como já citado nosso 

trabalho é desenvolvido em cima do método racional, que é o mais utilizado e simples 

para fins de drenagens urbanas. 
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4.1.4 Cálculo da vazão de projeto   
 

A vazão máxima é utilizada para provisionar enchentes, nos projetos de obras 

hidráulicas, podendo ser utilizadas em; condutos, bueiros, canais, extravazadores entre 

outros. Não mensurar estes valores, pode impactar diretamente em um projeto.  

Estimamos a vazão máxima, baseando-se nos seguintes critérios;  

a) No ajuste de uma distribuição estatística; 

b) Regionalização de vazões; 

c) Precipitação.  

Quando realizado estudos, embasados em levantamentos históricos regionais, pode-

se chegar a uma distribuição estática que é a posição latitudinal, que proporciona 

melhores condições à evaporação, dentro outros. Quando os dados históricos não 

existem, pode-se utilizar o levantamento estatístico por regionalização de vazões ou 

precipitações.  

Utiliza-se o método Racional para estimar picos de cheia. Podendo, de forma 

resumida, ser chamada de “formula Racional”.  

O método Racional, é empregado em áreas com menos de 5Km². Embora seja 

possível encontrar em algumas literaturas, autores que mencionem o uso do método 

Racional, para Bacias com áreas inferiores a 15Km². 

 � = � ∗ im ∗ � 

Onde: 

Q = Pico da Cheia, vazão, em m³/s ou L/s 

A = Área drenada em km², ha 

C = Coeficiente de escoamento superficial ou coeficiente de deflúvio (RUNOFF) 

im = Intensidade média da precipitação sobre toda a bacia, em mm/min ou mm/hora, 

para uma duração de chuva igual ao tempo de concentração (tc) da bacia.  
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• Dependendo dos dados de ingresso que você tem, usa uma das duas seguintes 

formulas: 

� = � ∗ im ∗ �360  

Onde:		Q	=	m³/s	A	=	hectares,	ha	im	=	mm/hora	
� = � ∗ im ∗ �3,6  

Onde:		Q	=	m³/s	A	=	km²	im	=	mm/hora		
4.1.5 Definição do coeficiente de Runoff 
 

Para definir o Coeficiente de Runoff, ou coeficiente de deflúvio, ou coeficiente de 

escoamento superficial, define-se entre a razão do volume de água escoada 

superficialmente, e o volume de água precipitado. Este coeficiente também pode ser 

relativo a uma chuva isolada, ou a um intervalo de tempo onde várias chuvas ocorram.  

        Coeficiente de Runoff, ou coeficiente de deflúvio, ou coeficiente de escoamento 

superficial, é definido entre a razão do volume de água escoada superficialmente, e o 

volume de água precipitado. Este coeficiente também pode ser relativo a uma chuva 

isolada, ou a um intervalo de tempo onde várias chuvas ocorram.  

Estes fatores podem ser tanto de natureza climática (precipitação), quanto de 

natureza fisiográfica (características físicas das Bacias). Para o fator climático, levamos 

em consideração o tempo e a intensidade da precipitação, pois quanto maior o tempo e 

volume, mais rápido será a saturação do solo, tendo seu excesso escoando 

superficialmente. Considerando também a intensidade constante de uma precipitação 
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sobre um solo já com sua umidade elevada, onde isso causará uma facilidade maior de 

escoamento.  

A permeabilidade do solo, acaba influenciando diretamente na capacidade do 

mesmo em absorver cada vez mais as precipitações, ou seja, quanto mais permeável, 

maior o volume de precipitação que ele poderá absorver, diminuindo assim a ocorrência 

nos excessos das precipitações. No Quadro 01 apresentam-se os valores do coeficiente 

de Runoff. 

 

QUADRO 01 – COEFICIENTES DE RUNOFF 

FONTE: 

ADAPTADO DE TUCCI (2000) 

 

4.1.6 Definindo o tempo de recorrência  
 

 O tempo de recorrência é um número com a unidade em anos, alterado de acordo 

com o tipo de dispositivo de drenagem, refere-se ao período de recorrências estimadas 

para o caso especifico, em nosso trabalho por exemplo iremos utilizar o valor de 10 

anos, no propósito de dimensionamento de dispositivos de tubulações de drenagem. 

 No Quadro 02 destacam-se os dispositivos de drenagem com seus tempos de 

recorrência. 
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QUADRO 02 – TEMPO DE RECORRENCIA EM ANOS 

 

TIPO DE DISPOSITIVO DE DRENAGEM 

Tempo de 
recorrência Tr 

(anos) 

Microdrenagem - dispositivos de drenagem 
superficial, galerias de águas pluviais    

 

10 

Aproveitamento de rede existente - micro 
drenagem 

             5 

Canais de macrodrenagem não revestidos              10 

Canais de macrodrenagem revestidos, com 
verificação para Tr = 50 anos sem considerar 
borda livre 

 

25 

                                           

Fonte: Adaptado de TUCCI (2000) 

 

4.1.7 Cálculo do tempo de concentração  
 

De um método não formal mais de fácil entendimento pode-se afirmar que o tempo 

de concentração é o tempo que uma ‘’gota’’ de agua leva do seu trecho mais distante até 

o trecho considerado de sua bacia em minutos ou seja praticamente se torna o tempo da 

chuva. Existem três maneiras de a água ser transportada, uma é por meio de escoamento 

superficial, outra por meio de tubulações, e a terceira é definida por coeficientes de 

canais.                       

�� = 5745�6 7�,89� 

Onde:                                  

TC=	tempo	de	concentração	em	minutos	(min.)	L=	Extensão	do	curso	d´água	em	(km)	I=	Declividade	do	curso	d´água	em	metro	(m)	por	mil	metros	(º/00)	
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4.1.8 Definindo montantes e jusantes no projeto 
 

A definição de cotas de montante e jusante se dá pela análise do projeto topográfico 

e das cotas de níveis. Inicialmente identifica-se em qual trecho está se analisando para 

depois traçar a cota final e inicial, por exemplo, a tubulação sempre estará em 

declividade ao ponto mais baixo seguindo para desague, ou seja, em um fato hipotético 

podemos dizer que o trecho de tubulação analisada tem uma cota de montante de 655 m 

e de jusante a 578 m em relação ao nível do mar. Com estes dados é possível descobrir 

sua declividade e velocidade. 

A jusante é o lado para onde se dirige a corrente de água e montante é a parte onde 

nasce o rio. Por isso se diz que a foz de um rio é o ponto mais a jusante deste, e a nascente 

é o seu ponto mais a montante. 

  A jusante remete para o lado de baixo ou descendente: na direção da foz. É usado 

para fazer referência a um ponto mais baixo, estando em um ponto mais alto. Faz 

referência ao lado que vaza a maré. A montante faz referência à direção da nascente, 

remete para o ponto mais alto (nascente). 

 

4.1.9 Calculo da velocidade na tubulação e inclinações   
 

A velocidade nas tubulações é um item muito importante para se levar em 

consideração nos cálculos de projeto, por isso as velocidades máximas permitidas nos 

condutores de aguas pluviais é de 5,0m/s tendo como em vista a erosão por abrasão das 

paredes internas dos tubos.  Paragrafo 

Existem duas principais razoes para esse controle, uma hidráulica e outra 

econômica que incentivam a investigação da erosão nos coletores de concreto. Do ponto 

de vista hidráulico deve ser questionado o fato que o aumento da turbulência aumenta o 

desgaste da tubulação devido a maior atrito com o corpo da tubulação. Do ponto de vista 

econômico o aumento da velocidade conduz a uma redução de gastos, pois seria 

reduzido o tamanho do diâmetro da tubulação.
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As obras de extremidades serão as mais beneficiadas com o aumento do limite da 

velocidade, visto que essas obras são assentadas na maioria dos casos em terrenos com 

grandes declividades. 

No Quadro 03 apresentam-se as declividades, velocidades e vazões nos coletores 

em função dos números máximos sugeridos para cada diâmetro de tubulação.   

 

QUADRO 03 – DIÂMETROS, VELOCIDADES, DECLIVIDADES E VAZÕES 

FONTE: ADAPTADO DE TUCCI (2000) 

 

 Também deve-se considerar a velocidade mínima de uma tubulação, ela é 

estabelecida devido ao fenômeno da sedimentação que produz o assoreamento. 

 As velocidades em galerias de aguas pluviais devem ser maiores que as dos 

esgotos sanitários, pela existência de areia grossa e cascalhos que deverão ser 

transportados pelas aguas das chuvas pelo seu interior. Para atender estes requisitos a 

velocidade mínima admissível é de 0,75m/s, sendo um número seguro e desejável de 

0,90m/s. 

 

4.1.10 Definição das cotas de assentamento. 
 

 As cotas de assentamento são exatamente o nível em que se assenta a tubulação 

no berço, elas são muito importantes para o projetista, pois devem ser alteradas de
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acordo com o necessário dependendo do trecho, por exemplo: em uma parte do terreno 

mais plana sem muita declividade, a cota de assentamento deverá ser mais profunda para 

chegarmos em uma inclinação ideal para a tubulação, a cota de assentamento 

resumidamente nos dá o controle de declividade, velocidade, e vazão do trecho, ela é 

simplesmente realizada por meio de escavação manual ou mecânica da vala, muito 

importante também em obras especiais como elevatórias, galerias e etc. 

 Constatou-se que a tubulação deve ser assentada em um terreno plano, envolvida 

por um berço de melhor escolha para o local, o berço pode ser constituído de lastro de 

areia, lastro de brita, capa de laje, ou envelope de concreto, como demonstra-se na Figura 

14. 

FIGURA 14 – LASTROS DE BRITA, AREIA, LAJE DE BERÇO E CONCRETO 
 

 
 

FONTE: ADAPTADO DO SITE.SANEPAR.COM.BR
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4.2 PESQUISA SOBRE DRENAGEM PLUVIAL 
 

      A pesquisa realizada em sites e artigos científicos foi de grande valia e também em 

grandes livros de drenagem de aguas pluviais de autores renomeados neste ramo.      

        Percebeu-se que este tema é bastante explorado, e utilizado no dia-dia de 

engenheiros projetistas e calculistas.  No entanto o que nos influenciou para este tema e 

esta pesquisa foi a fraca qualidade de planilhas de cálculo encontradas, com base nas 

aulas de saneamento e hidráulica que cursamos na UTP, aperfeiçoamos e detalhamos os 

métodos utilizados em sala para uma planilha de cálculo na qual tem o objetivo de 

definir precisamente qual a tubulação utilizar em cada trecho projetado, nosso trabalho 

teve desenvolvimento graças a grandes autores como Roberto Fendrich, Nicolau 

Obladen, Carlos Garcia, Tcci, Paulo Sampaio Wilken entre outros citados no referencial 

teórico. 

 

4.3 IDENTIFICAÇÃO DAS CIDADES PARA DESENVOLVER O ESTUDO 
 

A seleção das cidades para este trabalho, levou em conta a escolha de duas cidades 

distintas, e também as que disponibilizaram os projetos de topografia da região. Foram 

selecionadas duas cidades, a de Jaguariaíva e a de Piraquara ambas situadas no estado 

do Paraná, porem em áreas distintas de índices pluviométricos. Estas cidades serão aqui 

denominadas como cidade A e B respectivamente. 

Quanto a seleção das cidades pesquisadas notou-se uma diferença na precipitação. 

A cidade ‘’A’’ apresentou uma precipitação média anual 1.942. Já a cidade B ficou em 

1.985 anual. Estas diferenças devem ser consideradas na hora de elaborar um projeto de 

drenagem uma vez que estas variações de volumes podem alterar o diâmetro das 

tubulações dentre outros itens.  

Os períodos de observação das estações pluviográficas estudadas de Piraquara são 

de 10 anos, está estação encontra-se a 930 metros de altitude e tem as coordenadas: 

latitude -25.4167, longitude -49.1333, já a outra localizada na cidade de Telêmaco Borba 

teve observação de 11 anos e encontrasse a 768 metros de altitude, com latitude 24º 20’ 

e altitude 50º 37’ tendo como entidade operadora a IAPAR (Instituto Agronômico do 

Paraná). 
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4.4 CALCULAR OS DADOS NECESÁRIOS DE CADA CIDADE  
 

Cada cidade selecionada para o trabalho contém seus dados planialtimétricos, 

como tempo de recorrência, tempo de concentração índices pluviométricos, intensidades 

de chuvas etc.  

O conhecimento do relevo do solo em que será implantado o projeto de drenagem 

se faz necessário porque deve-se indicar em projeto as cotas de montante e jusante e de 

metro em metro e demais dados. Estes valores são obtidos através de levantamento 

planialtimétricos. 

         A necessidade de conhecer o tempo de recorrência, que é um fator de grande 

relevância quando trabalhamos com hidráulica para sistemas urbanos.  

       Uma das diversas diferenças das duas cidades está nas equações dos índices 

pluviométricos de chuvas intensas, a formulação se altera de acordo com cada cidade 

pesquisada, aonde entramos com o tempo de recorrência em anos, que nesse caso é o 

mesmo para as duas cidades, de 10 anos e também a média de duração da chuva em min 

obtendo a intensidade pluviométrica máxima da chuva em mm/h. 

 

a) Para Piraquara a equação é:  

6 = 	 1.537	(
L + 17)�,�M 	N	(��,��) 
 

6 = 	 1.537(7,30 + 17)�,�M 	N	(10�,��) = OPP, QR	SS/T 

     

 

b) Para Jaguariaíva a equação é: 

6 = 	 1902,39	(
L + 21)�,��� N	(��,���) 
 

6 = 	 1902,39(10 + 21)�,9M8 N	(10�,���) 	= 		UOV. RV	SS/T 
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O coeficiente de Runoff utilizado para as cidades de Jaguariaíva e Piraquara foi de 

0.60, devido ao solo das duas cidades serem argilosos, e de zona urbana, conforme 

apresentado no QUADRO 01.  

 

O Coeficiente para o tempo de Recorrência utilizado para as Cidades de 

Jaguariaíva e Piraquara foi de 10 anos, devido ao tipo de dispositivos de drenagem serem 

superficial e galerias de águas pluviais, conforme apresentado no QUADRO 02. 

 

O Coeficiente para o tempo de concentração utilizado para a cidade de Piraquara 

foi de 7,30 minutos, conforme solução abaixo.  

 

WX,PiraquaraPiraquaraPiraquaraPiraquara=	[
\]57 ∗^ 3.52_ 161000`a

0.385

cd
e

100 = 7,3	 
        

O Coeficiente para o tempo de Concentração utilizado para a Cidade de 

Jaguariaíva foi de 10,00 minutos, conforme solução abaixo.  

 

WX,JaguariaívaJaguariaívaJaguariaívaJaguariaíva=	[
\]57 ∗^ 5,62_ 191000`a

0.385

cd
e

100 = 10 

 

 

     Dentre outros dados referentes as duas cidades serão encontradas nas planilhas de 

cálculo, na imagem seguinte vai demonstrar os gráficos de (IxDxF) de cada cidade, ou 

seja intensidade, duração e frequência.  
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FIGURA 15 – GRÁFICO IDF DE JAGUARIAÍVA 
 

 

FONTE:  ADAPTADO DE ROBERTO FENDRICH (2001)  

 

FIGURA 16 – GRÁFICO IDF DE PIRAQUARA  
 

 

FONTE:  ADAPTADO DE ROBERTO FENDRICH (2001)  
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4.5 DADOS PLANIALTIMÉTRICOS DAS CIDADES SELECIONADAS 
 

Os levantamentos Planialtimétricos e Altimétricos, nos permite avaliar os planos 

tanto horizontal, quanto vertical (conhecido como Plano Z). O Plano Planialtimétricos, 

permite avaliar a superfície, se a mesma possui irregularidades, obstáculos, distâncias e 

etc. O Plano Altimétricos, nos possibilita uma análise do plano vertical do terreno, 

apresentando os desníveis, relevos e acidentes naturais ou artificiais, possibilitando 

assim, a elaboração de um Projeto, com as características existentes do terreno.  

O Levantamento topográfico é realizado por equipamentos especializados para a 

área de topografia, contando também com a mão de obra especializada para tal serviço.  

O Levantamento topográfico, é de extrema necessidade para o conhecimento do 

terreno. Onde o mesmo apresenta todos os pontos que por ventura, possam a vir impactar 

direta, ou indiretamente em um Projeto. Tanto na fase de construção, quanto na fase de 

planejamento, possibilitando assim, minimizar e ou evitar, os possíveis custos 

improváveis e imprevistos durante a obra.  

Em nossos projetos podemos notar a diferença de superfície em que vamos 

trabalhar com o nosso projeto de drenagem, pelas cotas de níveis percebemos que em 

Piraquara teremos que trabalhar mais com cotas de assentamento do que na cidade de 

Jaguariaíva, devido a declividade e extensão dos trechos selecionados para o projeto de 

drenagem, lembrando que nosso trabalho é desenvolvido apenas em alguns trechos de 

ruas, devido a grande proporção do trabalho, e por questões didáticas. As imagens a 

seguir têm a representação topográfica das ruas eu utilizamos para o desenvolvimento 

do trabalho, ambas estarão melhores expostas em pranchas maiores no fim do trabalho.    

 

        Imagens conforme anexo B:  
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4.6 MEMORIAL DE CALCULO    
 

        Memórias de cálculo são encontradas conforme planilha do Anexo D mídia digital 

(CD) em Anexo, seguindo o roteiro especificado no desenvolvimento do corpo do 

trabalho, inclusive a sequência do tópico 4.1 que descreve o passo a passo para o 

desenvolvimento da planilha elaborada.  

 

 

4.7 PLANTA BAIXA COM O ENCAMINHAMENTO DAS TUBULAÇÕES E 
CAIXAS DE LIGAÇÕES DAS RUAS   

 

        Plantas baixas conforme anexo C, são disponibilizadas 2 pranchas em formato A1 

para cada cidade selecionada, uma planta de um conjunto geral de ruas da região com 

a drenagem projetada, e uma prancha com o detalhamento de uma rua especifica deste 

conjunto, pois seria inviável o detalhamento de todas as ruas devido a quantidade de 

pranchas necessárias.  

 

 

4.8 CD DA PLANILHA PARA DIMENSIONAR TUBULAÇÕES DE DRENAGEM 
PLUVIAL 

 

Planilha desenvolvida eletronicamente no formato Excel conforme CD Anexo D, 

foram desenvolvidas uma planilha de cálculo para cada cidade, ambas com seus 

coeficientes e dados planialtimetricos específicos, manual de operação das planilhas será 

disponibilizada no anexo A.   
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5 CONCLUSÃO 
        

 

        Através de vários processos de cálculos foi possível determinar a tubulação para 

cada trecho projetado. Concluiu-se que todo o trabalho de drenagem pluvial inicia-se 

com o levantamento topográfico da região e seus dados altimétricos, como cotas de 

níveis, tipo de relevo entre outros dados, a definição das áreas de contribuição para cada 

trecho também é de suma importância para o desenvolvimento dos cálculos, assim como 

a definição dos trechos de tubos, que são interligados por caixas de inspeção, esse passo 

é mais teórico do que prático, pois a definição dos trechos é definida pelo feeling do 

projetista analisando a planta da região. 

       Conclui-se que os dados mais técnicos para a elaboração desses cálculos, começa 

pelo coeficiente de Runoff, que varia de acordo com o estudo do tipo de solo da região, 

vazão, velocidade e inclinação.  

      Quanto a parte técnica utilizada na planilha é a definição das cotas de assentamento. 

Em seguida o desenrolar da planilha se dá pelos dados  de recorrência de chuvas em 

cada região, para extrair estes dados  é necessário se realizar pesquisas em fontes  como 

SIMEPAR entre outros órgãos, pois cada cidade ou região possui dados de recorrências 

de chuvas intensas diferentes, muitas vezes calculados por formulas com coeficientes 

de multiplicação diferentes devido à alta ou a baixa intensidade de chuva no local, com 

isso conseguimos calcular o tempo de recorrência e o tempo de concentração de cada 

região  7,30 minutos para região de Piraquara, e 10 minutos para região de Jaguariaíva. 

        Notou-se no decorrer deste trabalho que existem outros métodos de cálculo 

utilizados para a mesma função desse trabalho, o método que utilizamos foi o método 

racional, o que nos limita a áreas mais urbanas com bacias menores que 5 km², porém 

nos permite uma alta precisão nos cálculos e fácil entendimento para quem venha usar 

a planilha aqui apresentada.   

       Para futuras utilizações, destacamos as seguintes recomendações, que passados 

alguns anos das series históricas de chuvas, as equações aqui apresentadas sejam 

revisadas com o refinamento dos parâmetros, e verificar-se a necessidade de 

atualizações gerais de formulas para cada cidade.



55 
 

     Sugere-se novos estudos com o tempo no sentido da determinação de mais equações 

de chuvas intensas, no estado do Paraná ou em qualquer região brasileira, a fim de se 

avaliar adequadamente as vazões de projeto para obras de drenagem na determinada 

região ou cidade a qual esteja se desenvolvendo um trabalho dessa natureza. Outro 

aspecto que merece destaque é o da manutenção do sistema hidráulico instalado, a 

manutenção é tão importante quanto a implantação e a projeção do sistema, dado que 

muitas vezes uma pequena medida de engenharia ao longo da vida do sistema, impede 

futuros problemas. 

       Cabe destacar que existem duas maneiras de desenvolver a teoria, com base nas 

explicações e aplicações ou em conceitos que formam a teoria, que em geral são mais 

áridos, dificultando o entendimento, enquanto a aplicação formular é sempre mais fácil 

de interessar o projetista.  

Entende-se que a drenagem não se resume somente na descrição e quantificação dos 

processos envolvidos em parte de todo o ciclo hidrológico, mas qualquer profissional 

que atue nessa área deve conhecer qualitativamente a quantitativamente os processos 

físicos envolvidos, para que possa melhor utilizar as ferramentas desenvolvidas na 

projeção e planejamento das drenagens.  

Deste modo, o encaminhamento correto das águas de chuva nas áreas urbanas, 

também colabora para minimizar os problemas com alagamentos causadores de diversos 

problemas, especialmente para famílias de baixa renda, que na atualidade, em sua 

maioria, ocupam áreas em cotas mais baixas sujeitas a inundações. 
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ANEXO A – MANUAL DO USUÁRIO DA PLANILHA 
 

 

•      Definir sequência de seguimentos projetados. 

 

•     Células de cor branca, é onde inserimos os dados específicos de cada projeto 
como: comprimento do trecho, área de influência, montantes e jusantes de cada caixa 
projetada, profundidade de valas e diâmetro adotado em projeto. 

 

•     Células em amarela, são cálculos automáticos da planilha, exceto: coeficientes 
específicos, como coeficiente de Runoff, tempo de recorrência e tempo de 
concentração que são adotados corretamente como apresentado no trabalho e 
inseridos separadamente para cada cidade.  

 

 

•      Existem duas colunas com resultados de bitolas ‘’Ø’’, a coluna em amarelo é o 
resultado exato calculado, a coluna branca é o resultado adotado no projeto após os 
cálculos, preenchida manualmente em uma ordem real construtiva de projeto.  
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ANEXO B – DADOS PLANIALTIMÉTRICOS 
 

 

IMAGEM: dados planialtimétricos de Jaguariaíva 

FONTE: Prefeitura de Jaguariaíva
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                                IMAGEM: dados planialtimétricos de Piraquara  

FONTE: Prefeitura de Piraquara 
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ANEXO C – PROJETOS  
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ANEXO D – PLANILHA DE CALCULO EM MIDIA DIGITAL 
 

 

 


