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APRESENTAÇÃO 
 

Belo Horizonte tem suas origens na consolidação de uma proposta de planejamento urbano 
higienista e que desconsiderou o traçado dos cursos d’água. O processo que se seguiu foi marcado 
por uma expansão acelerada desse modelo equivocado, acompanhado de intensa 
impermeabilização do solo. Esses fatores somados às mudanças climáticas se configuram como as 
principais causas da instalação e do agravamento dos riscos e das consequências das inundações, 
alagamentos e enxurradas que se verificam em vários pontos do Município.  

Há cerca de duas décadas a Prefeitura de Belo Horizonte vem assumindo sua responsabilidade em 
lidar com os problemas relacionados à gestão das águas urbanas. O Município foi um dos primeiros 
no País a elaborar o Plano Diretor de Drenagem e o Plano Municipal de Saneamento, ainda nos anos 
2000. Além disso, através do Programa DRENURBS, a Prefeitura fez um esforço adicional para 
viabilizar uma mudança de paradigmas, inclusive materializando a implantação de parques lineares, 
associados a intervenções de despoluição dos cursos d’água e de mitigação do risco de inundações, 
em contraposição à proposta de canalização de córregos, considerada, até então, como a única 
solução para o enfrentamento do problema das inundações. 

Cabe destacar, ainda, a importância da institucionalização dos conceitos e práticas trazidos pelo 
Plano Diretor de Drenagem e pelo Programa DRENURBS, por meio do novo Plano Diretor Urbano 
de Belo Horizonte - Lei n° 11.181/2019, especialmente no que se refere à necessidade do controle 
do escoamento pluvial e da preservação dos fundos de vale. 

Esse novo e importante arcabouço legal, em total consonância com a valorização e adequada gestão 
das águas urbanas, impulsionou a Administração Municipal na direção da atualização e revisão de 
seus procedimentos de elaboração de projetos de drenagem, buscando assim a incorporação dos 
aspectos atuais da legislação, como também aqueles relacionados a uma maior eficiência e 
sustentabilidade técnica e ambiental.  

Assim, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI, por meio de sua Diretoria de 
Gestão de Águas Urbanas – DGAU, apresenta a nova INSTRUÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE 
ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM URBANA PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, 
instrumento que objetiva padronizar e uniformizar os critérios para tratamento da questão de 
drenagem no município, bem como trazer elementos para melhor controle e mitigação do aumento 
de escoamento pluvial superficial no ambiente urbano. 

Esse documento tem como objetivo oferecer um referencial técnico aos projetistas, fornecendo 
elementos que permitam o conhecimento da legislação e de conceitos de hidrologia e hidráulica, 
além de apresentar um conjunto de informações necessárias à análise e ao dimensionamento de 
alternativas de concepção de soluções sustentáveis, buscando permitir uma adequada 
compreensão das metodologias de elaboração de estudos e projetos de drenagem no Município de 
Belo Horizonte. 

Esse trabalho foi subsidiado por estudos desenvolvidos pela Universidade Federal de Minas Gerais 
– UFMG, a partir da Fundação Christiano Ottoni - FCO e contou com a participação de um grupo de 
discussão composto por representantes das diversas Secretarias e instituições da Prefeitura de Belo 
Horizonte, com o apoio fundamental da Gerência de Normas e Padrões da SUDECAP - GENPA. 

Antes deste marco atual, a Administração Municipal de Belo Horizonte utilizava como referência os 
seguintes documentos para orientar a elaboração de estudos e projetos de drenagem urbana:  



 

 

 

o Instrução Técnica para Elaboração de Estudos e Projetos de Drenagem Urbana do Município 
de Belo Horizonte (outubro de 2004): apresentava diretrizes específicas para a elaboração 
de estudos e projetos de microdrenagem; 

o Procedimento para Elaboração de Projeto de Ligação Predial ao Sistema Público de 
Drenagem Pluvial (setembro de 2011): apresentava orientações e diretrizes para elaboração 
de estudos e projetos de drenagem predial, de drenagem urbana, bem como da ligação 
desses empreendimentos ao sistema público de drenagem; 

o Procedimento Padrão para Elaboração e Apresentação de Projetos de Infraestrutura, 
capítulos 6, 10, 11 e 13 (abril de 2017): apresentava orientações para elaboração de projetos 
de microdrenagem, de macrodrenagem e de tratamento de fundo de vale para os órgãos da 
PBH ou para consultores por ela contratados.   

Foram realizadas a consolidação e a atualização destes documentos, incorporando o que era 
pertinente ao novo instrumento, de tal modo que, a partir deste momento, os procedimentos 
listados deixam de ser aplicados e são substituídos pela Instrução Técnica aqui apresentada. 

Vale ressaltar que este trabalho não se configura como um manual suficiente para solução de todos 
os problemas de drenagem urbana, mas procura fornecer elementos técnicos para a adoção de 
critérios uniformes, já que o desempenho dessas obras estará sempre associado à quantidade e à 
qualidade dos dados e informações disponíveis e ao conhecimento dos responsáveis técnicos pela 
elaboração dos estudos e projetos. 

A presente Instrução Técnica está dividida em 6(seis) capítulos, enumerados a seguir, e contam com 
alguns anexos e apêndices que complementam as informações das temáticas: 

 Capítulo 1 – Drenagem Urbana em Belo Horizonte: Apresenta um breve histórico da gestão 
de drenagem no Município e da Política de Gestão de Risco de Inundação. 

 Capítulo 2 - Parcelamento do Solo com vistas à Drenagem Urbana: Propõe uma série de 
verificações e recomendações na fase de planejamento dos loteamentos e dos 
empreendimentos. 

 Capítulo 3 - Controle na Fonte e Lançamento no Sistema Público de Drenagem: Apresenta 
as orientações para cumprimento das vazões de restrição dos empreendimentos, com o 
objetivo de atender ao estabelecido pelo Plano Diretor do Município e à segurança do 
Sistema Público de Drenagem. 

 Capítulo 4 - Sistema de Drenagem Pluvial: Microdrenagem e Controles Regionais: Traz 
orientações quanto aos dimensionamentos dos dispositivos do sistema primário de 
drenagem. 

 Capítulo 5 - Sistema de Drenagem Fluvial: Macrodrenagem, Tratamento de Fundo de Vale 
e Mitigação de Inundações: Apresenta as recomendações gerais para elaboração de estudos 
hidrológicos/hidráulicos das bacias hidrográficas do Município, bem como discorre sobre 
alternativas de intervenção nos fundos de vale e para controle de vazões. 

 Capítulo 6 – Monitoramento Hidrológico e Gestão de Risco e Desastres: Exibe as 
informações principais do Sistema de Monitoramento Hidrológico do Município, bem como 
introduz as ações de proteção e defesa coordenadas pela Subsecretaria de Proteção e 
Defesa do Município – SUPDEC. 
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4 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL: MICRODRENAGEM E 
CONTROLES REGIONAIS 

 
4.1 INTRODUÇÃO 
 
Diversos autores definem microdrenagem como o sistema localizado nas vias públicas, 
composto por dispositivos que fazem a captação e condução das águas pluviais levando-as até 
o eixo principal de drenagem (macrodrenagem). Considera-se o sistema de microdrenagem 
como sendo composto por sarjetas, grelhas de captação, bocas de lobo, redes condutoras, 
caixas de passagem, poços de visita, entre outros dispositivos. 
 
Em um sentido mais amplo, além do conceito tradicional de microdrenagem, podemos incluir 
no sistema de drenagem pluvial, os eixos de drenagem naturais das vertentes em estado 
natural, seus talvegues intermitentes, o próprio percurso da água pluvial sobre as superfícies 
construídas e ainda acrescentar uma ótica de controle na fonte ou controles regionais 
distribuídos na infraestrutura pública e incorporados ao desenho urbano. 
 
O termo “controle na fonte”, ampliado aqui para um conceito de controle regional, é realizado 
através da introdução de Técnicas Compensatórias de Drenagem de maneira descentralizada 
nas bacias hidrográficas, que são conhecidas nacional e internacionalmente pelos termos 
SUDS – Sustainable Urban Drainage Systems, BMP – Best Management Practices ou LID – Low 
Impact Design, Infraestrutura Verde e Azul, Cidades Esponjas, dentre outros. 
 
Neste capítulo da Instrução será abordado o Sistema de Drenagem Pluvial como um arranjo 
que abrange as duas temáticas: a drenagem convencional e o controle na fonte / controles 
regionais. Este novo entendimento se faz necessário face a realidade do Município de Belo 
Horizonte, onde é evidente a existência de uma estrutura urbana densa e consolidada, mas 
sempre passível de um processo de renovação constante. Esta renovação é pautada na 
necessidade de um redesenho urbano mais assertivo, orientado por novos conceitos 
presentes no Plano Diretor Municipal (Lei 11.181/19), no Plano Municipal de Saneamento e 
no Plano Diretor de Drenagem, já mencionados no Capítulo 1 desta Instrução. 
 
O manejo das águas pluviais e fluviais deve ser pensado como um arranjo sistêmico, não 
existindo solução prioritária, mas sim, um leque de medidas e ações em múltiplas escalas. 
Neste sentido, as técnicas convencionais não deixam de ter um papel importante, podendo 
mesmo trabalhar em conjunto com as técnicas de controle na fonte e de controles mais 
regionais. No próprio arranjo de um sistema voltado para uma drenagem mais sustentável é 
recorrente o uso de dispositivos de captação e condução convencionais, com o objetivo de 
alimentação ou extravasamento das técnicas de controle na fonte. 
 
Assim, este capítulo da Instrução Técnica tem por objetivo orientar e estabelecer 
procedimentos para implantação de sistemas de drenagem urbana capazes de oferecer aos 
munícipes condições favoráveis de conforto e segurança quando da ocorrência de eventos 
chuvosos, prevendo adequadas metodologias e sistemas, sendo aplicáveis para estudos e 
projetos nos seguintes casos: 
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 Dispositivos de captação e condução necessários no projeto de controle na fonte nos 
empreendimentos públicos e privados; 

 Dispositivos de captação e condução localizados em vias ou áreas públicas, para 
expansão das áreas urbanas em novos loteamentos; 

 Adequação de dispositivos já implantados no Município; 

 Intervenções que incorporem os conceitos de controle na fonte e controle regional, 
implantados em áreas públicas; 

 Intervenções para áreas classificadas como ZEIS (Zonas de Especial Interesse Social), de 
atuação da URBEL, exceto onde, em razão de suas características urbanísticas, podem 
ser necessárias adaptações e usos de dispositivos fora de padrões. 
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4.2 RECOMENDAÇÕES GERAIS 
 
Os Sistemas de Drenagem Pluvial a serem concebidos ou redesenhados devem respeitar os 
pontos principais descritos no Capítulo 2 - Parcelamento do Solo com Vistas a Drenagem 
Urbana, desta Instrução, principalmente as questões que envolvem a permanência dos 
principais eixos naturais de escoamento de água pluvial, a reconfiguração dos fluxos de 
drenagem pluvial de maneira controlada, a qualificação dos dispositivos públicos de drenagem 
urbana existente e o controle de impactos da impermeabilização do solo. Portanto, as 
concepções urbanística, viária e arquitetônica devem considerar a drenagem pluvial como um 
elemento essencial e definidor das propostas. 
 
Nos estudos devem constar alternativas de não modificação, na medida do possível, da 
drenagem natural dos terrenos, dando preferência por lançamentos difusos e superficiais, 
incorporando conceitos de arquitetura verde e permitindo a conservação de faixas/áreas 
vegetadas, trazendo estes locais como elementos direcionadores e retardadores do fluxo. 
 
As definições do projeto urbano deverão levar em conta as soluções de micro e 
macrodrenagem existentes ou planejadas para a área pela PBH, de maneira que se tornem 
parte integrante do sistema proposto nas bacias ou sub-bacias consideradas. 
 
É recomendável que toda alternativa proposta para urbanização de um terreno faça a 
avaliação dos lançamentos pluviais e de seus impactos resultantes. Devem, neste sentido, ser 
realizados estudos que contemplem a verificação da viabilidade da adoção das técnicas 
compensatórias de drenagem para mitigação dos impactos gerados. 
 
Deverão ser eliminadas soluções de drenagem por interior de quarteirão ou terrenos 
particulares, ou sendo estas inevitáveis, que seja garantido o livre acesso aos dispositivos para 
fins de manutenção e conservação, com a criação de faixas de servidão não edificantes. 
 
Todas as intervenções propostas pelo empreendedor deverão atender as premissas da Lei 
11.181, de 8 de agosto de 2019 que aprova o Plano Diretor do Município de Belo Horizonte, e 
seus instrumentos, em especial aquelas relacionadas às conexões verde e às conexões de 
fundo de vale. 
 
Os dispositivos convencionais a serem propostos devem estar de acordo com os padrões 
estabelecidos no Caderno de Encargos da SUDECAP. Todos e quaisquer sistemas de drenagem 
fora desta padronização deverão ser averiguados e justificados tecnicamente. 
 
Todos os estudos deverão ser elaborados com base na bacia hidrográfica em questão, 
considerando nos cálculos as contribuições externas ao empreendimento. 
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4.3 ETAPAS PARA ESTUDOS E PROJETOS 
 
O processo de elaboração de projetos para o sistema de drenagem pluvial é sumariado na 
Figura 4.1 e detalhado na sequência. 
 

 
Figura 4.1– Etapas de elaboração de projeto de drenagem pluvial 

 
 

4.3.1 Informações iniciais e levantamento de campo 
 
O desenvolvimento do projeto deve se pautar primeiramente no levantamento inicial das 
características do local de estudo, seu entorno e bacia hidrográfica. A seguir listamos as 
informações iniciais que deverão ser registradas e/ou cadastradas para subsidiar a elaboração 
de projetos: 
 
 Informações da sub-bacia de estudo, tais como existência de talvegues naturais e 

cursos d’água, áreas de inundações, reservas naturais, nascentes, nível do lençol 
freático e existência de regiões alagadas ou facilmente alagáveis, solos brejosos etc.; 

 Estado atual dos terrenos, tipo de cobertura, vegetação, aspectos geomorfológicos, 
geológicos e pedológicos, comportamento previsível com relação ao escoamento de 
água, inferência das direções do fluxo superficial natural, evidência de erosão, 
assoreamento e outros processos em curso no solo; 

 Caracterização urbana, usos, zoneamento, infraestrutura existente, sistema viário, 
situação do arruamento, tipos de pavimento etc.; 

 Dispositivos de drenagem existentes, identificação dos eixos principais de 
escoamento, existência de barreiras e limitadores de fluxo artificiais ou formações 
naturais, pontos propícios ao acúmulo de águas pluviais, fluxos direcionados em 
interior de quarteirões etc. 

 
Estas informações devem constar em um relatório de conhecimento, pautado numa vistoria 
técnica na bacia objeto de análise e seu entorno. Este relatório deve conter o respectivo 
relatório fotográfico das principais características, bem como os mapas e levantamentos de 
campo iniciais que subsidiarão os estudos e projetos, tais como: 
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 Mapa geral com localização da área de estudo no Município de Belo Horizonte e bacia 
hidrográfica; 

 Planta geral da bacia contribuinte com a delimitação de todas as informações iniciais 
pertinentes listadas anteriormente; 

 Levantamento planialtimétrico do terreno e áreas relevantes do entorno, constando 
todas as informações pertinentes, interferências e o cadastro do sistema de drenagem 
público das vias adjacentes e possíveis dispositivos de lançamento; 

 Em se tratando de novos loteamentos, levantamento topográfico primitivo e proposta 
de urbanização que favoreça as questões de mitigação dos impactos no escoamento 
das águas pluviais, projeto geométrico do sistema viário, projetos das demais 
infraestruturas etc. 

 
O cadastro do sistema de drenagem deve atender as recomendações e detalhamentos 
exigidos no Procedimento Padrão para Elaboração e Apresentação de Projetos de 
Infraestrutura Urbana – SUDECAP, Capítulo 5 – Topografia. 
 
A Diretoria de Gestão de Águas Urbanas – DGAU/SMOBI pode disponibilizar o cadastro da 
rede drenagem existente na PBH, como informação preliminar para fins de planejamento das 
atividades a serem realizadas. Não é permitida a utilização do cadastro fornecido para fins de 
estudos e projetos, uma vez que o mesmo não possui nível de detalhe adequado para 
identificação de interferências e pode estar desatualizado devido à execução de obras 
recentes. Assim, deverá ser sempre realizado o cadastro in loco das estruturas de drenagem, 
através de levantamento topográfico específico, a ser viabilizado pelo empreendedor. 
 
4.3.2 Diagnóstico 
 
A partir das informações iniciais levantadas, é recomendável a elaboração de um diagnóstico 
inicial que contemple o sistema de drenagem superficial e a microdrenagem ou a drenagem 
natural, quando se tratar de nova ocupação. Neste diagnóstico é necessária a identificação 
dos locais onde existe deficiência do sistema, identificação de pontos de ocorrências de 
alagamentos e verificação da necessidade de remanejamento de redes e demais dispositivos. 
 
Também deverá ser realizada uma avaliação da concepção proposta para os sistemas de 
circulação viária e de pedestre, bem como as propostas urbanísticas e paisagísticas, buscando 
selecionar técnicas apropriadas de controle na fonte e controle regional, além de indicar os 
locais propícios para implantação destas soluções. 
 
Desta forma, o Projeto de Drenagem, acompanhado do Projeto Urbanístico, deverá buscar a 
proposição, quando viável, de técnicas compensatórias de drenagem. Mesmo em locais já 
urbanizados, as propostas devem buscar a renovação da cidade com técnicas que promovam 
ganhos em termos de amortecimento, infiltração, evapotranspiração, aumento de rugosidade 
e diminuição da velocidade dos escoamentos superficiais. 

 
O Diagnóstico deve conter pelo menos as seguintes informações: 
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 Divisão de sub-bacias considerando a área de abrangência do estudo, as redes 
existentes, os respectivos divisores de fluxo e os lançamentos de fluxo nos canais 
principais; 

 Análise de levantamentos, cadastros de drenagem e ensaios geotécnicos; 

 Caracterização das bacias contribuintes, citando os aspectos físicos, ambientais e 
urbanísticos; 

 Análise das propostas urbanística, paisagística, de circulação viária e de pedestre; 

 Verificação de pontos de incompatibilidade do sistema de drenagem existente com as 
intervenções das demais temáticas, apontando a necessidade de remanejamento de 
dispositivos existentes; 

 Verificação dos greides em adequação à drenagem urbana e em especial a 
compatibilização da drenagem com os pontos de rebaixo de meio fio e pontos de 
travessias de pedestres; 

 Vistoria na área de abrangência do projeto, identificando fluxos de escoamento na 
região e deficiências de dispositivos de microdrenagem; 

 Cadastro fotográfico de toda a área do empreendimento, contemplando os principais 
pontos relevantes para o escopo do projeto a ser desenvolvido; 

 Identificação dos possíveis pontos de enxurradas, alagamento ou inundação, a partir 
de vistorias técnicas e em consultas à Defesa Civil, às regionais e à comunidade do 
entorno; 

 Identificação e diagnóstico dos possíveis pontos de lançamento da drenagem, bem 
como estudo do nível de água máximo do curso d’água receptor, quando pertinente; 

 Diagnóstico geral das bacias de contribuição em referência à qualidade da água pluvial; 

 Identificação de pontos frágeis em termos de contaminação do lençol freático; 

 Indicação preliminar das possíveis interferências com terrenos e/ou edificações e 
infraestruturas do entorno; 

 Análise dos parâmetros urbanísticos/ambientais definidos pela legislação vigente; 

 Verificação de pontos de interface com outros empreendimentos públicos previstos 
na área de abrangência do projeto; 

 Delimitação de trechos de projetos conforme bacias de contribuição; 

 Identificação das técnicas de controle na fonte, ou controles regionais, viáveis para 
compor o projeto; 

 Identificação de espaços na infraestrutura urbana, passíveis para implantação das 
técnicas de controle na fonte ou controles regionais, ou ampliação de área permeável; 

 Verificação da necessidade de eventuais intervenções relativas à drenagem de águas 
pluviais fora da área de implantação do empreendimento; 

 Estudos hidrológicos e hidráulicos de diagnóstico, compondo a avaliação da 
capacidade do sistema existente. 
 



 

8 
 

4.3.3 Proposição e escolha de alternativas 
 
Essa etapa tem como objetivo a proposição, o estudo e desenvolvimento das alternativas do 
sistema de drenagem, levando em consideração o diagnóstico realizado, os parâmetros 
hidrológicos e hidráulicos, as interferências, o remanejamento de infraestruturas e as 
condicionantes geotécnicas, urbanísticas, ambientais e sanitárias. 
 
As intervenções propostas devem atender as seguintes diretrizes: 
 
 As intervenções deverão ser conceitualmente consistentes; 

 As intervenções deverão ser tecnicamente exequíveis; 

 As intervenções deverão ser ambientalmente aceitáveis: os impactos negativos ao 
meio ambiente devem ser determinados e compensados pelos impactos positivos; 

 As intervenções deverão ser legalmente aceitáveis; 

 As intervenções deverão estar associadas e harmonizadas aos aspectos urbanísticos, 
socioeconômicos e ambientais; 

 As soluções deverão levar em conta as premissas e exigências da Lei 11.181, afetas à 
drenagem urbana, bem como atuar como ação implementadora e integradora das 
diretrizes trazidas pela lei como o controle do escoamento, as conexões verdes, as 
conexões de fundo de vale e eixos ambientais; 

 As soluções deverão contemplar as considerações apontadas pelos Estudos 
Ambientais; 

 As intervenções deverão ser econômica e financeiramente viáveis; 

 Deve se considerar, para cada alternativa, todas as interferências com as 
infraestruturas existentes, bem como indicar as soluções para remanejamento de tais 
interferências. 

 
Assim, a partir do diagnóstico, deverão ser estudadas propostas alternativas para o sistema 
de drenagem que envolvam soluções de drenagem convencionais e compensatórias (controle 
na fonte e regionais). A seguir apresenta-se alguns princípios para subsidiar o desenho e 
definição das alternativas. 
 
4.3.3.1 Fluxos Difusos e Fluxos Concentrados 
 
A drenagem pluvial é um processo natural e dinâmico gerado por um evento de precipitação 
sobre uma superfície natural ou modificada. No primeiro momento se conduz para um fluxo 
difuso, distribuído ao longo da superfície, e a partir de elementos condutores naturais, como os 
talvegues, ou artificiais, como valas e canaletas, se somam e passam a ser considerados concentrados. 
 
A lógica da natureza em seus sistemas é perfeita. As paisagens naturais são gradativamente 
moldadas para absorver as águas pluviais, que se conformam num sistema sustentável. Assim, 
nas condições iniciais do escoamento, tem-se a vegetação e o solo, que promovem a 
interceptação e infiltração, proporcionando a redução do escoamento superficial, mas no 
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segundo momento as rugosidades das superfícies, as distâncias percorridas pela água e a 
concentração das vazões em valas e talvegues naturais trazem benefícios múltiplos em termos 
de velocidades e controle de danos. Trata-se também de um sistema dinâmico e vivo, capaz 
quase sempre de absorver os fluxos mais extremos a partir dos processos erosivos e 
acumulativos naturais e do crescimento da vegetação e das configurações orgânicas 
existentes. A Figura 4.2 apresenta um esquema dos fluxos difuso e concentrado. 
 

 
Figura 4.2 – Diferentes fluxos (Difuso e Concentrado) 

 
Trazer estes mecanismos da natureza para as áreas construídas / urbanas é um imenso 
desafio, mas é um requisito quando se objetiva uma cidade sustentável. É lógico que 
adaptações devem ser realizadas, pois o sistema agora é totalmente diferente, as superfícies 
já não proporcionam a redução inicial do escoamento, e a condução por condutos artificiais 
passa a ser mais necessária. É preciso levar em conta que a cidade também é um complexo 
sistema de serviços voltados ao homem, que foi definido buscando facilitar a mobilidade, 
dentre outros inúmeros aspectos. Em relação à temática das águas pluviais e fluviais é sabido 
que estes outros aspectos são tratados como prioridades em relação ao sistema de drenagem 
urbana, pois são fundamentais para o funcionamento da dinâmica consolidada no meio urbano. 
 
Mesmo assim, é possível redesenhar os ambientes trazendo os mecanismos mencionados 
acima, reconfigurando primeiramente ambientes menores, evoluindo gradativamente para 
uma cidade mais amigável com as águas pluviais, sem deixar de lado os demais aspectos 
urbanos e de segurança das pessoas. 
 
Nesta Instrução Técnica é proposto aos projetistas não negar totalmente a lógica de 
concentração, captação e condução dos fluxos, que são as premissas da drenagem 
convencional, mas, principalmente nas áreas geradoras dos fluxos, bem como no próprio 
traçado de novos loteamentos, acrescentar nos projetos a avaliação dos seguintes elementos, 
que trazem para a área consolidada a lógica do ambiente natural e podem também 
proporcionar o aumento do tempo de concentração nas bacias hidrográficas e redução da 
quantidade de dispositivos convencionais: 
 
 Desenho urbanístico e paisagístico que contribua para a maior permeabilidade das 

superfícies e adoção de vegetação expressiva; 

 Pisos e pavimentos rugosos; 

 Valorização dos escoamentos superficiais e difusos; 

 Canteiros e áreas ajardinadas como elementos condutores do escoamento. 
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4.3.3.2 Soluções Convencionais 
 
Nas cidades atuais, com o nível de modificação da lógica natural que foi proporcionada pela 
urbanização, os elementos que promovem concentração, captação e condução dos fluxos são 
indispensáveis e, mesmo na lógica da cidade orgânica, estes elementos não deixam de ser 
necessários, já que promovem a interligação dos dispositivos que compõem este sistema. 
 
As cidades seguem um padrão construído ao longo de milênios, sendo que o próprio traçado 
de vias e calçadas são elementos fundamentais do fluxo das águas pluviais, que na sequência 
passam a ser captados e conduzidos por tubulações. Os dispositivos usuais de microdrenagem 
são compostos basicamente de sarjetas, bocas de lobo, ramais, redes, caixas de passagem e 
poços de visita, além de dispositivos complementares como canaletas, grelhas, escadas d’água 
etc. A Figura 4.3 apresenta situações de implantação de dispositivos convencionais de 
drenagem. 
 

  
Figura 4.3 – Implantação de dispositivos de drenagem convencional em BH 

(Fonte: Rogério França - SUDECAP) 
 

A sequência de funcionamento dos dispositivos de microdrenagem é iniciada com o 
recebimento, pelas sarjetas, do fluxo proveniente da área de contribuição das vias, que se 
direciona pela declividade transversal destas, somado ao fluxo das áreas edificadas, lançadas 
superficialmente sobre as calçadas ou por lançamentos concentrados em pontos do meio fio. 
As sarjetas, juntamente com os meios-fios, se constituem em canaletas triangulares, com 
declividade geralmente igual à declividade longitudinal das vias. O fluxo oriundo das sarjetas 
é direcionado para as bocas de lobo, que são caixas compostas por grelhas e cantoneiras de 
captação, que por sua vez direcionam o fluxo para os ramais e em seguida para as redes de 
condução localizadas no eixo das vias. As mudanças de direcionamento horizontal e vertical 
das redes, bem como os acessos para inspeções e manutenções, são realizadas por caixas de 
passagem ou poços de visita que ligam trechos da rede. 
 
A Figura 4.4 apresenta um esquema da lógica de urbanização considerando apenas 
dispositivos de drenagem convencional. 
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Figura 4.4 – Esquema geral de urbanização considerando dispositivos de drenagem convencionais 

 
Estes elementos são geralmente projetados seguindo a lógica higienista de rápida eliminação 
do escoamento, para serem capazes de conduzir uma vazão gerada por eventos intensos e 
mais recorrentes. Porém, seus critérios de dimensionamento podem ser adaptados para 
atenderem às novas premissas de sustentabilidade. 
 
4.3.3.3 Soluções de Controle na Fonte 
 
O controle na fonte, conceituado nesta Instrução como o controle do escoamento próximo ao 
local onde ele é gerado, é feito através das técnicas compensatórias de drenagem, sendo este 
assunto tratado pelo Capítulo 3 – Controle na Fonte e Lançamento no Sistema Público de 
Drenagem. Ele pode ser aplicado, com projeto específico ou tipologias estabelecidas pela PBH, 
em áreas públicas como praças, vias, rotatórias e canteiros centrais, com fins de mitigar a 
impermeabilização da infraestrutura pública. 
 
A modificação das cidades com a adoção de técnicas de controle na fonte traz inúmeros 
benefícios que ultrapassam a redução de volume, vazões e velocidades do escoamento 
pluvial. Principalmente as técnicas que trazem a incorporação de vegetação, apresentam 
inúmeros benefícios ecológicos, climáticos e sociais. A Figura 4.5 apresenta um exemplo de 
consideração de conexões verdes e controle na fonte em projetos de urbanização. 
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Figura 4.5 – Urbanização com priorização de conexões verdes e controle na fonte 

(Projeto MOM - Morar de Outras Maneiras – Escola de Arquitetura/UFMG) 
 
Na adoção das técnicas de controle na fonte em áreas públicas permanecem válidas e devem 
ser consultadas as orientações do Capítulo 3 – Controle na Fonte e Lançamento no Sistema 
Público de Drenagem. 
 
4.3.3.4 Soluções com Controles Regionais 
 
Em uma escala intermediária, define-se aqui os controles regionais como aqueles 
intermediários entre o sistema de micro e macrodrenagem, que abrangem uma região maior, 
uma pequena bacia hidrográfica ou um bairro. Neste caso, o termo “controle na fonte” já não 
é aplicável, pois procura-se concentrar o escoamento para a realização da mitigação 
necessária, distante da fonte onde é gerado. Os dispositivos são implantados ao longo da 
bacia, de maneira descentralizada e afastada dos cursos d’água principais. Para fins 
ilustrativos, a Figura 4.6 apresenta um esquema da lógica de urbanização considerando 
controles regionais no sistema de drenagem. 
 

 
Figura 4.6 – Esquema geral de urbanização adotando controles regionais 
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Dispositivos como bacias de detenção e condutos reservatórios são passíveis de compor o 
sistema de drenagem a fim de proporcionar um controle intermediário para a mitigação dos 
escoamentos antes da sua chegada nos eixos principais de drenagem. As premissas a serem 
adotadas para os controles intermediários devem ser acrescidas daquelas relativas ao sistema 
de macrodrenagem, apresentadas no Capítulo 5 – Macrodrenagem, Tratamento de Fundo de 
Vale e Mitigação de Inundações. 
 
Um exemplo de controle regional é a Lagoa Seca do Belvedere em Belo Horizonte, localizada 
na Bacia Hidrográfica do Córrego Cercadinho, que se configura como uma bacia de detenção 
que recebe a captação das redes de microdrenagem do entorno e promove o amortecimento 
do escoamento pluvial, conforme imagem apresentada na Figura 4.7. É também uma área que 
exerce significativa função ambiental e social no bairro, pelo seu expressivo maciço verde que 
promove usos de lazer. 
 

 
Figura 4.7 - Lagoa Seca – Bairro Belvedere e entorno 

 
4.3.3.5 Soluções com Controles em Escalas 
 
Nas discussões tão necessárias sobre a implementação das tecnologias verdes na cidade, 
principalmente das técnicas de controle na fonte, é sempre rigorosamente gerada oposição 
às soluções convencionais. Mas é preciso, principalmente do ponto de vista técnico, ampliar 
as discussões em relação ao que é possível esperar de cada técnica em cada escala. 
 
Nos novos desenhos urbanos, no caso de novos loteamentos, é mais tangível trazer uma 
urbanização que precise cada vez menos das técnicas convencionais de drenagem. Porém, 
cada modificação, mesmo que mínima, gera uma mudança do ciclo hidrológico natural, que 
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pode ser mais ou menos mitigado ou compensado a depender da magnitude do impacto 
causado. Nesta mesma linha, é intrinsecamente muito mais complexo, em um ambiente já 
consolidado com critérios urbanísticos do passado e onde há uma grande competição por 
espaço, trazer modificações profundas na dinâmica da cidade utilizando apenas as técnicas 
sustentáveis, excluindo completamente as convencionais. 
 
Em se tratando de eficiência hidráulica, há uma expectativa muito grande em relação às 
eficácias das novas técnicas propostas. Muitas vezes, é esperado que a implantação de poucos 
dispositivos possa garantir o controle de grandes áreas de contribuição. Mas já é consolidado 
pela academia que um adequado sistema de drenagem não depende unicamente da adoção 
de técnicas compensatórias de drenagem para o controle na fonte, já que o ganho de 
eficiência hidráulica das técnicas é gradativo, mediante a abrangência de implantação. As 
eficiências também estão diretamente relacionadas às escalas das bacias analisadas, aos 
critérios de dimensionamento e ao regime pluviométrico local. Assim, neste sentido, é 
logicamente esperado que ocorram menores eficiências em maiores bacias e eventos mais 
extremos. 
 
Por outro lado, a questão da eficiência na redução de vazões é apenas um ponto no âmbito 
da busca de uma cidade sustentável e não deve ser o único motivo a se considerar para se 
excluir a adoção de um dispositivo. Na infraestrutura pública, as técnicas de controle podem 
ser pensadas como pontos intermediários do sistema de drenagem, que permitem a entrada 
e a saída do fluxo proporcionando, gradativamente, a otimização de velocidades, volumes, 
ampliação de tempo de pico etc. 
 
Ashley et al. (2011) discorreram sobre o debate existente entre o uso da adoção das técnicas 
compensatórias, substituindo as técnicas convencionais, afirmando que o debate mais 
apropriado poderia ser a respeito de uma aproximada mistura destes sistemas, trazendo um 
sistema que é tão sustentável quando possível e Ciria (2007) aponta que o sucesso na adoção 
das técnicas compensatórias é conseguido com uso dos dispositivos em sequência. 
 
Outras temáticas já trabalham com conceitos de geometria fractal, que consideram escalas 
que partem da observação micro para macro, mas que mantêm características similares. Tais 
conceitos podem e devem ser aplicados para a drenagem urbana, pois o sistema deve ser 
tratado como um arranjo hierarquizado com o uso de bons projetos urbanos e de edificações, 
que reduzem o escoamento e a poluição usando o controle na fonte, partindo para controles 
regionais e posteriormente para controles globais. Isso permite a transformação dos 
ambientes gradativamente à medida que as oportunidades acontecem. A Figura 4.8 apresenta 
um esquema da lógica de urbanização considerando a adoção de soluções mistas com 
distintas escalas de controle e a Figura 4.9 apresenta um exemplo de adaptação da 
infraestrutura existente para incorporar técnicas de controle na fonte. 
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Figura 4.8 – Esquema geral de urbanização adotando soluções mistas com distintas escalas de controle 

 

 
Figura 4.9 – Exemplo de adaptação da infraestrutura existente para recebimento de técnicas de controle 

(Projeto MOM - Morar de Outras Maneiras – Escola de Arquitetura/UFMG) 
 

Nesse sentido, o Anexo 3 apresenta um projeto piloto para implantação de jardins de chuva 
na Bacia do Córrego do Nado em Belo Horizonte, visando exemplificar o uso de técnicas de 
controle em áreas públicas. 
 
4.3.3.6 Escolha de Alternativas 
 
A escolha de alternativas deve ser fundamentada em um estudo de viabilidade que contemple 
a avaliação dos benefícios sociais, ambientais e econômicos, comparando-se as alternativas e 
seus respectivos impactos e identificando-se a alternativa técnica, social, ambiental e 
economicamente mais viável dentre as disponibilizadas para a análise. 
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Os estudos de viabilidade das alternativas propostas deverão compor uma matriz que forneça 
as hierarquizações, impactos positivos e negativos, vantagens e desvantagens das soluções 
propostas, priorizando as de menor impacto social, econômico, ambiental, contando pelo 
menos com os seguintes aspectos: 
 
 Mitigação de escoamento; 

 Eficiência hidráulica; 

 Benefícios ambientais; 

 Benefícios sociais; 

 Riscos envolvidos; 

 Custos e prazos de execução da solução; 

 Custos de Manutenção e Operação. 
 
Importante ressaltar que a escolha das alternativas deve ser pautada não apenas em relação 
ao menor custo, mas principalmente considerando-se a eficiência da solução e a aderência às 
premissas de sustentabilidade. 
 
4.3.4 Concepção ou anteprojeto 
 
A etapa denominada de Concepção ou Anteprojeto destina-se à descrição geral, com a 
representação gráfica das características principais e preliminares das intervenções propostas 
na alternativa escolhida, contendo os elementos para o completo entendimento do escopo a 
ser detalhado. A concepção do objeto deve estar claramente definida, bem como as diretrizes 
a serem seguidas durante o desenvolvimento do projetos básicos e executivos de drenagem, 
com a representação de seus elementos, instalações e componentes, interferências, indicação 
de intervenções prioritárias, etapas de implantação etc. Esta etapa deve conter no mínimo os 
seguintes elementos: 
 

a) Planta(s) geral(is) com a localização das propostas de intervenção, contemplando todo 
o sistema proposto, sentido de fluxo, drenagem superficial, dispositivos de controle na 
fonte e regionais, redes mantidas, redes propostas, necessidade de compatibilização 
de greides etc., com a devida compatibilização com as propostas das demais temáticas; 

b) Indicação de intervenções prioritárias, etapas de implantação e/ou sequência 
executiva; 

c) Levantamento e indicação das interferências do sistema de drenagem proposto, 
considerando o levantamento topográfico, vistorias em campo, cadastros dos órgãos 
públicos estaduais e municipais e das concessionárias de serviços; 

d) Memória de cálculo e descrição clara de toda a proposta de intervenção, de forma a 
torná-la autoexplicativa, possibilitando a compreensão do perfeito funcionamento do 
sistema; além dessas informações, todos os desenhos, gráficos, planilhas, anexos e 
demais documentos que forem necessários ao seu perfeito entendimento; 

e) Estimativa de quantitativos e custos. 
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4.3.5 Projeto básico e executivo 
 
Nas fases de Projeto Básico e Executivo deverão ser apresentados todos os dimensionamentos 
e os detalhamentos pertinentes a todas as intervenções propostas para o sistema de 
drenagem, sendo estas convencionais, compensatórias (controle na fonte ou regionais) ou 
complementares, com base no estudo hidrológico / hidráulico e anteprojeto apresentado. 
 
As propostas para o sistema de drenagem pluvial deverão ser devidamente compatibilizadas 
com as soluções dos projetos das calçadas, estações de transferência, canteiros centrais e 
greides dos corredores viários, paisagístico e urbanístico, principalmente em relação à 
acessibilidade, compatibilizando os dispositivos de microdrenagem e controle na fonte com 
os rebaixos de calçadas, rampas de cadeirantes, entradas de garagens etc. 
 
Para todas as intervenções propostas deverão ser apresentadas todas as premissas e etapas 
de execução da obra, integrando desenhos, plantas, perfis, seções, detalhes, notas de serviço, 
quantitativos, memorial descritivo etc. 
 
Deverão ser apresentadas todas as especificações dos materiais e serviços com todas as 
recomendações técnicas pertinentes. 
O projeto de drenagem convencional deverá contemplar o dimensionamento hidráulico dos 
dispositivos que não constarem do padrão SUDECAP, bem como justificativa para adoção de 
dispositivos fora do padrão. 
 
Os projetos de drenagem deverão conter no mínimo, os seguintes elementos: 
 

a) Memorial descritivo contemplando os critérios e parâmetros adotados, descrição 
conceitual, planilhas de cálculo e desenhos técnicos. 

b) Planta geral, em escala 1:500 ou 1:1000, contendo no mínimo: 

 Arruamento (seções-tipo) e direção dos fluxos; 

 Sistema de drenagem existente, indicando o que será mantido e o que será 
eliminado/substituído (sarjetas, bocas-de-lobo, ramais, redes, galerias, caixas, 
poços de visitas, descidas d’água etc); 

 Sistema de drenagem proposto (sarjetas, bocas-de-lobo, ramais, redes, 
galerias, caixas, descidas d’água, canaletas, incorporando também a locação 
dos dispositivos de drenagem compensatória como jardins de chuva, poços de 
Infiltração etc); 

 Faixas non aedificandi; 

 Demarcação de nascentes e APPs; 

 Cursos d’água e canais receptores; 

 Cadastro de plantas do Município; 

 Representação das redes de infraestrutura existentes; 
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 Marcos de coordenadas e RN; 

 Eixos e estaqueamentos; 

 Marcação do norte; 

 Cadastro de edificações, quando pertinente; 

 Nome das vias; 

 Marcação dos furos de sondagem à percussão; 

 Cadastro de redes em interior de quarteirão, quando existir; 

 Bordas da(s) pista(s); 

 Meio-fio; 

 Linhas de offsets de terraplenagem, quando pertinente. 

c) Projeto de redes e canaletas contendo planta, perfil e tabela de parâmetros, contendo: 

 Planta, em escala 1:1000 ou 1:500, na parte superior da prancha, contendo os 
mesmos elementos da planta geral, acrescidos das seguintes informações: 

o Estaqueamento, numeração e informações sobre o seu tipo; dos 
poços-de-visita e caixas de passagem; 

o Diâmetro nominal e sentido de fluxo de cada trecho da rede; 

o Tipo de sarjeta e tipo de boca de lobo; 

o Convenções e caracterização por tipo, se for o caso, de todos os 
dispositivos projetados. 

 Perfil, em escala 1:100 ou 1:50, na parte intermediária da prancha, 
contendo: 

o A linha do terreno e a linha do greide; 

o Igualdades de estaqueamento com cota e nome da via; 

o Dados de todos os dispositivos: localização e cotas (tampa e fundo); 

 Tabela de Parâmetros na parte inferior da prancha. Anotados, de trecho a 
trecho, os dados obtidos através dos cálculos: 

o Q – vazão, em m³/s; 

o V – velocidade, em m/s; 

o DN – diâmetro nominal, em mm; 

o L – comprimento da rede considerando eixo a eixo dos dispositivos, 
em m; 

o i – declividade, em m/m; 

o H – altura da lâmina d’água, em m. 

d) Detalhamento com planta e cortes dos dispositivos fora dos padrões SUDECAP. 
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Deverão ser grafadas nas pranchas as notas explicativas e necessárias ao bom entendimento 
do projeto proposto. 
A relação dos diversos projetos que compõem o empreendimento deverá constar no campo 
“referências”. 
 
A prancha deverá ser avaliada em sua apresentação em caráter geral, legível e bem 
distribuída, com clareza de todas as informações e detalhes. 
 
As convenções usuais estão apresentadas no Apêndice 13 desta Instrução. 
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4.4 HIDROLOGIA E HIDRÁULICA DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO 
CONVENCIONAIS 

 
Neste item serão abordadas as premissas de concepção e dimensionamento dos dispositivos 
tradicionais de drenagem. No item 4.6 serão apresentados alguns elementos adicionais para 
concepções em escalas, adotando o controle na fonte e regionais. 
 
4.4.1 Estudos hidrológicos 
 
O limite proposto para utilização das metodologias aqui descritas são áreas de contribuição 
com até 1 km². A partir deste limite a metodologia a ser adotada deve seguir os procedimentos 
descritos no Capítulo 5 – Macrodrenagem, Tratamento de Fundo de Vale e Mitigação de 
Inundações. 
 
A delimitação das bacias deve ser feita considerando a configuração morfológica do terreno e 
a geometria viária que atuam como direcionadores de fluxo. Devem ser também respeitadas 
as áreas de contribuição fora dos limites do empreendimento, urbanizadas ou não. Para 
definição dos divisores de bacias é importante o conhecimento das direções do escoamento, 
a posição das quadras, as edificações e as vias existentes e a implantar. 
 
Nas vias, os divisores são definidos a partir da sua seção transversal, que possui declividade 
em torno de 3%. Porém, é importante verificar as características do local, principalmente em 
regiões não regularizadas. O sentido de escoamento deve ser definido pelos respectivos perfis 
longitudinais das vias. 
 
Diante do relevo acentuado do Município, a delimitação das áreas de drenagem deve ser um 
processo criterioso. Na maioria das situações, uma composição das metodologias mais usadas, 
métodos “diagrama de telhado” e geomorfologia, é a solução mais adequada. 
 
A implantação das edificações quase sempre reconfigura os terrenos, fazendo com que os 
trechos frontais tenham seus lançamentos para as vias adjacentes e não para o fundo dos 
lotes. Mas nem sempre apenas a delimitação estritamente planimétrica de se dividir as 
quadras ao meio, trazida pelo diagrama de telhado é suficiente para as elevadas declividades 
dos terrenos. 
 
A indicação dos fluxos superficiais e do sistema de drenagem e o lançamento da rede básica 
principal a ser dimensionada sobre o arruamento da área, facilitam a divisão das sub-bacias 
contribuintes e a locação dos dispositivos. Em novas áreas, a definição do traçado urbanístico 
deve ser um processo interativo, visando o melhor desenho geométrico das vias e 
infraestrutura, com vistas a uma concepção adequada para o escoamento pluvial. 
 
A área da bacia hidrográfica deverá ser obtida utilizando-se as plantas em restituição 
aerofotogramétrica na escala adequada. Sugere-se a consulta ao Sistema BHMAP 
(https://bhmap.pbh.gov.br/), onde encontram-se as principais bases cartográficas do 
Município de Belo Horizonte. Deverão ser indicadas as bacias elementares (apresentadas no 
ANEXO I) para a correta identificação da bacia estudada. 

https://bhmap.pbh.gov.br/
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A Figura 4.10 apresenta um exemplo de delimitação das áreas de contribuições de drenagem 
para concepção de um sistema. 

 

 
Figura 4.10 - Exemplo de delimitação de área de drenagem 

 
4.4.1.1 Chuva de Projeto 
 
As precipitações a serem adotadas no dimensionamento das redes e dispositivos de captação 
devem considerar Tempos de Retorno (TR) de 10 anos. 
 
A duração da precipitação a ser utilizada para estimativa da intensidade de precipitação deve 
corresponder ao tempo de concentração da área de contribuição. 
 
O tempo de concentração, em áreas que não possuem redes implantadas, deve ser calculado 
pela fórmula de Carter: 
 

𝑇𝑇𝑐𝑐 = 0,0977𝐿𝐿0,6(
𝐿𝐿𝐿𝐿1000
∆𝐻𝐻

)0,3                                                                             (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒çã𝑜𝑜 4.1) 

 
Onde: 
Tc – Tempo de concentração, em horas; 
L – Comprimento do talvegue, em km; 
∆𝐻𝐻 – Diferença entre a maior e menor cota da área de contribuição, em m. 
 
Para a estimativa de tempos de concentração de bacias com redes previamente implantadas, 
deve-se utilizar o método cinemático. 
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𝑇𝑇𝑐𝑐 = 0,278�
𝐿𝐿
𝑉𝑉

                                                                                                    (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒çã𝑜𝑜 4.2) 

 
Onde: 
Tc – Tempo de concentração, em horas; 
L – Comprimento do talvegue, em km; 
V – Velocidade média do escoamento no trecho, em m/s. 
 
No caso em que o tempo de concentração calculado for inferior a 10 minutos, deve-se adotar 
a duração da precipitação de projeto de 10 minutos. 
 
Assim, pela IDF – RMBH (Apêndice 1), tem-se que a intensidade de projeto para TR 10 anos, 
duração de 10 minutos e Precipitação Anual de 1500 mm: 
 
i = 194,48 mm/h 
 
As intensidades para as demais durações deverão ser calculadas conforme Apêndice 1 – IDF-
RMBH. 
 
4.4.1.2 Métodos de Cálculo de Vazões 
 
No projeto de estruturas de condução, deve ser adotado o Método Racional (Equação 4.3) 
para a determinação da vazão de projeto do dispositivo de condução. 
 
𝑄𝑄𝑛𝑛 = 2,78𝐿𝐿10−4.𝐶𝐶. 𝑖𝑖𝑛𝑛.𝐴𝐴                                                                                          (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒çã𝑜𝑜 4.3) 
 
Onde: 
 
Qn – Vazão em cada passo de tempo, em L/s; 
C – Coeficiente de escoamento superficial; 
 i – Intensidade de precipitação, em mm/h; 
A – Área total de contribuição do respectivo lançamento , em m². 
 
No Apêndice 11 é proposto um modelo de planilha de cálculo para o estudo hidrológico. 
 
4.4.1.3 Coeficiente de escoamento superficial - C 
 
A partir de estudos desenvolvidos pela Fundação Christiano Ottoni - FCO (2021), foram 
associados coeficientes de escoamento superficial - C, ou de runoff, para as classes de 
cobertura do solo, a partir de ortofotos referentes ao ano de 2013, com 0,5 m de resolução 
espacial, cedidas pela Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte - 
PRODABEL. Além disso, foram estimados os coeficientes de escoamento superficial futuro 
para os lotes e quadras do Município, baseados na ocupação futura, segundo o Plano Diretor 
vigente. 
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Nestes estudos foram considerados para áreas impermeáveis e solo exposto, C = 0,95; para 
vegetação gramínea, C = 0,25 e para vegetação arbórea, C = 0,20. Esses coeficientes foram 
ponderados para cada lote, conforme indicado na Figura 4.11. 

 
Figura 4.11 – Mapa do Coeficiente de Escoamento - cenários atuais e futuros por quadra 

 
Para definir o valor do coeficiente de escoamento superficial a ser adotado deve ser calculada 
a média ponderada levando-se em conta as respectivas áreas de contribuição de cada rede ou 
dispositivo, baseando-se no cenário futuro. 
 
Os coeficientes de escoamento superficial a serem utilizados para cada quadra da área de 
estudo estão apresentados nos mapas de Coeficiente de Escoamento Superficial constantes 
no Apêndice 10 desta Instrução e disponíveis no Sistema BHMAP - https://bhmap.pbh.gov.br/. 
 
4.4.1.4 Relatórios 
 
Deverão ser entregues os arquivos digitais e um Relatório Consolidado contendo, no mínimo, 
os seguintes elementos: 
 

https://bhmap.pbh.gov.br/
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 Escolha, descrição e justificativa da metodologia e dos parâmetros adotados 
(climáticos, hidrológicos e fisiográficos); 

 Mapa com subdivisão das bacias e sub-bacias estudadas, em escala adequada 
(recomendado 1:1000 ou 1:500), contendo: 

o Delimitação das bacias e sub-bacias; 

o Numeração de bacias e sub-bacias; 

o Indicação do sentido de escoamento; 

o Indicação dos pontos de controle para os quais se pretende estimar 
as vazões. 

 Apresentação da tabela de cálculo; 

 Análise crítica dos resultados. 
 
4.4.2 Dimensionamento Hidráulico  
 
Para o sistema público de drenagem convencional, o Município de Belo Horizonte adota os 
dispositivos padronizados pelo Capítulo 19 – Drenagem, do Caderno de Encargos da SUDECAP. 
Sendo assim, as metodologias de dimensionamento hidráulico destes dispositivos é escopo 
do presente capítulo. Os procedimentos, as limitações construtivas e as características dos 
materiais utilizados também devem atender ao Caderno de Encargos da SUDECAP. 
 
Não é recomendada, para fins de captação e condução, a utilização de dispositivos fora dos 
padrões estabelecidos. Em condições rigorosamente restritas, a adoção de dispositivos 
distintos pode ser liberada pelos técnicos da PBH, desde que devidamente embasada por 
justificativa técnica pertinente, constando de dimensionamento hidráulico e de projeto 
detalhado. 
 

a) Sarjetas 
 
As sarjetas são canaletas triangulares implantadas junto ao meio-fio, situadas no bordo da 
pista, destinadas a captar e conduzir as águas superficiais até as bocas de lobo. Sua seção 
hidráulica é definida pela lâmina d’água que é acumulada na sarjeta e sobre a pista, compondo 
uma faixa de alagamento conforme apresentado esquematicamente na Figura 4.12. 
 

 
Figura 4.12 – Seção hidráulica sarjeta e via 
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i. Tipos de Sarjetas 
 

Os padrões utilizados para sarjetas são os Tipos A, B e C, distintos entre eles pela declividade 
transversal, que proporciona maior ou menor capacidade de escoamento, conforme 
apresentado na Figura 4.13. 
 

 
Figura 4.13 – Sarjetas Tipo A, Tipo B e Tipo C 

(Fonte: Adaptado Caderno de Encargos SUDECAP) 
 
Recomenda-se a adoção de Sarjetas Tipo A para vias com maiores declividades longitudinais 
(até 20%), de Sarjetas Tipo B para vias com declividades longitudinais medianas (até 10%) e 
Sarjetas Tipo C para vias com baixas declividades longitudinais (inferiores a 5%). Para vias com 
declividades acima de 20%, deverão ser avaliadas as velocidades e faixas de alagamento. 
 

ii. Capacidade das Sarjetas 
 
A capacidade de escoamento das sarjetas deve ser determinada pela Fórmula de Izzard. 
 
Em Belo Horizonte, adota-se o limite de 1,67 m para a faixa de alagamento nas sarjetas. Uma 
exceção é admitida para os trechos iniciais das vias locais (trecho entre o divisor de águas e a 
primeira boca-de-lobo), onde se adota uma largura de alagamento máxima de 2,17 m para o 
caudal de escoamento. 
 
Para avaliação da capacidade das sarjetas de drenagem, deverão ser utilizados os seguintes 
critérios: 
 
 Para faixa de alagamento máxima de 1,67 m: altura máxima junto ao meio fio (indicada 

como y na Figura 4.12) conforme Tabela 4.1. 
 

Tabela 4.1 – Altura máxima na sarjeta para faixa de alagamento de 1,67 m. 

 
 
 

Tipo de Sarjeta Altura Máxima (cm)

Tipo A 5,00

Tipo B 11,00

Tipo C 16,00
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 Para faixa de alagamento máxima de 2,17 m para trechos iniciais, situados entre o 
divisor de águas e a primeira boca-de-lobo, deve-se considerar a altura máxima 
(indicada como y na Figura 4.12), conforme Tabela 4.2. 
 

Tabela 4.2 – Altura máxima na sarjeta para faixa de alagamento de 2,17 m. 

 
 

 Velocidade de escoamento inferior a 3,0m/s. 
 
Para as aplicações práticas nos estudos e projetos de microdrenagem, foram elaboradas as 
tabelas com a capacidade das sarjetas conforme a declividade, considerando as faixas de 
alagamento de 1,67 m e 2,17 m, apresentadas no Apêndice 12. 
 

iii. Comprimento Útil 
 
As áreas de contribuição das sarjetas são compostas geralmente pela via (meia pista e 
calçadas) e por parte de área da quadra adjacente. A área de contribuição das quadras, 
conforme já mencionado, é definida levando-se em consideração a topografia e as condições 
urbanísticas locais. A partir do momento em que se atinge a capacidade máxima da sarjeta, 
usam-se as bocas de lobo para captar o fluxo e direcioná-lo para as redes. 
 
Para a locação das bocas de lobo, deve ser realizada a comparação das vazões requeridas de 
acordo com a área de contribuição em relação à capacidade das sarjetas, calculando-se o 
comprimento útil da sarjeta. Assim, pode-se definir o comprimento útil (Lu) de uma sarjeta 
como a extensão de escoamento até a boca de lobo, sem que a sarjeta ultrapasse sua 
capacidade máxima, dado pela fórmula: 
 

𝐿𝐿𝑢𝑢 =
𝑄𝑄0
𝑒𝑒

                                                                                                                                (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒çã𝑜𝑜4.4) 

 
Onde: 
Lu  – Comprimento Útil da Sarjeta, em m; 
q  – vazão específica, em m3/ s.m; 
Q0 – Capacidade da sarjeta, em m³/s, conforme Apêndice 12. 
 
A vazão específica q (m3/s.m) é dada pela seguinte razão: 
 

𝑒𝑒 =
𝑄𝑄
𝐿𝐿

                                                                                                                                    (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒çã𝑜𝑜4.5) 

 
  

Tipo de Sarjeta Altura Máxima (cm)

Tipo A 6,50

Tipo B 12,50

Tipo C 17,50
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Onde: 
Q - vazão requerida calculada pelos estudos hidrológicos para a área de contribuição da sarjeta 
no trecho estudado, em m3/s; 
L - extensão do trecho que está sendo estudado, em m. 
 
A verificação do comprimento útil deve ser feita para cada trecho, considerando um trecho 
como a extensão com declividade uniforme. A Figura 4.14 apresenta um exemplo de 
delimitação das áreas de contribuição das sarjetas e indicação do comprimento útil. 

 
Figura 4.14 – Áreas de contribuição das sarjetas e comprimento útil. 

 
Se a capacidade de engolimento da boca de lobo adotada for inferior à capacidade da sarjeta, 
a vazão remanescente deve ser considerada no cálculo da vazão requerida para o 
dimensionamento do comprimento útil do próximo trecho. 
 

b) Bocas de Lobo 
 
As bocas de lobo compõem-se de caixas com grelhas e cantoneiras para a captação da água 
pluvial e rebaixos para direcionar a água a partir das sarjetas. A Figura 4.15 mostra a 
configuração típica das bocas de lobo. 
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Figura 4.15 – Configuração típica das bocas-de-lobo 

 
As bocas de lobo são montadas sobre quadros e caixilhos distintos, diferenciados conforme a 
existência de cantoneira de engolimento (Figura 4.16 e Figura 4.17), e recobertas por grelhas 
de três tipos (A, B e C), conforme definidas no Caderno de Encargos da SUDECAP. Todas as 
bocas de lobo preconizadas para Belo Horizonte são dotadas de depressões adjacentes. 
 

 
Figura 4.16 – Bocas de Lobo com grelhas de concreto sem cantoneira 

(Fonte: Adaptado do Caderno de Encargos da SUDECAP) 
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Figura 4.17 – Bocas de Lobo com grelhas de concreto com cantoneira 

(Fonte: Adaptado do Caderno de Encargos da SUDECAP) 
 
As maiores diferenças entre os três tipos de boca de lobo são o material (ferro fundido ou 
concreto) e a configuração das grelhas. As combinações de cantoneira de engolimento e grelha 
são mostradas na Figura 4.18. 
 

 
Figura 4.18 – Configurações de grelha e cantoneira 

(Fonte: Adaptado do Caderno de Encargos da SUDECAP) 
 
O uso das grelhas com barras transversais (Tipo C) é indicado somente para locais onde as 
barras longitudinais podem trazer desconforto ou risco, como em ciclovias, por exemplo. 
 
Apesar de haver a possibilidade de utilização de bocas de lobo sem cantoneiras, seu uso não 
é recomendado, tendo em vista que a capacidade de engolimento das grelhas pode ser muito 
reduzida devido à obstrução por detritos e, assim, a abertura na guia tem a função de garantir 
a captação do escoamento. 
 
No caso das bocas de lobo padronizadas para Belo Horizonte, o funcionamento hidráulico 
previsto é sempre como vertedor de soleira livre, tendo em vista que a maior carga hidráulica 
possível corresponde a pouco mais que a abertura na guia. 
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O número de bocas de lobo e seu posicionamento deverão ser definidos pela capacidade de 
engolimento, pelo tipo de boca de lobo adotada conforme tipos de grelha (simples ou dupla), 
e pela declividade da via, não sendo recomendado o uso de bocas de lobo triplas. 
 
A boca de lobo deverá ser adotada como solução somente após verificada uma ou mais das 
seguintes condições: 
 
 Existência de ponto baixo; 

 Capacidade de escoamento da sarjeta inferior à vazão de contribuição; 

 Velocidade de escoamento na sarjeta maior que 3,0 m/s e/ou faixa de alargamento superior 
à largura máxima permitida; 

 Vazão de contribuição maior que 0,5 m³/s. 
 
Para a capacidade de engolimento das bocas de lobo deverá ser adotada a metodologia 
descrita no Manual da Cetesb (DAEE / CETESB,1980). 
 
Para a boca de lobo Tipo C, combinada, com abertura da grelha perpendicular ao escoamento, 
deve-se aplicar um fator de redução de 50%, em relação aos valores encontrados para a boca 
de lobo Tipo B, conforme proposto pela DAEE/CETESB (1980). 
 
Além disso, esse tipo de configuração de boca de lobo (Tipo C) não deve ser utilizado em ruas 
com declividade superior a 10%, a fim de evitar altas velocidades de escoamento a montante 
delas, o que pode levar à grande perda de energia localizada, prejudicando a captação do 
escoamento. 
 

i. Bocas de lobo localizadas em pontos baixos 
 
Todos os pontos baixos das vias devem ser dotados de bocas de lobo que tenham capacidade 
de captar toda a contribuição de escoamento superficial que chega até eles. As bocas de lobo 
a serem adotadas devem ser do tipo combinadas, ou seja, dotadas de grelhas e de abertura 
na guia. 
 
A capacidade de engolimento estimada para as bocas de bobo simples (BLS) em ponto baixo, 
para os três tipos de grelhas existentes no Caderno de Encargos, são as apresentadas na Tabela 
4.3. A Tabela 4.4 apresenta as capacidades máximas de engolimento de bocas de bobo dupla 
em pontos baixos. 
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Tabela 4.3 – Capacidade Máxima de Engolimento (l/s) – Boca de Lobo Simples com Cantoneira em Ponto 
Baixo 

 
 
 

Tabela 4.4 – Capacidade Máxima de Engolimento (l/s) – Boca de Lobo Dupla com Cantoneira em Ponto Baixo 

 
 
 

ii. Bocas de lobo Intermediárias 
 
As bocas de lobo a serem instaladas ao longo das vias devem ser previstas quando a largura 
de alagamento da via somada à largura da sarjeta se igualar a 2,17 metros, para a boca de lobo 
mais a montante, e a 1,67 metro para as demais bocas-de-lobo, ou ainda quando a velocidade 
de escoamento ultrapassar os 3,0 m/s. Essas bocas-de-lobo devem ser dotadas de depressão 
na sarjeta e podem ser somente de grelha ou combinadas (grelha e guia). 
 
No caso de interseções, a locação das bocas-de-lobo deve ser imediatamente a montante dos 
pontos de tangência ou de curvatura dos passeios situados nos cruzamentos, preservando os 
rebaixos para passagem de pedestres, conforme indicado na Figura 4.19. 

Grelha 
Tipo A

Grelha 
Tipo B

Grelha 
Tipo C

Grelha 
Tipo A

Grelha 
Tipo B

Grelha 
Tipo C

 Tipo A 23,69 22,96 11,48 35,12 34,04 17,02

 Tipo B 77,31 74,94 37,47 93,65 90,77 45,39

Tipo C 135,62 131,46 65,73 155,13 150,37 75,18

Faixa de Alagamento 1,67m Faixa de Alagamento 2,17m
Sarjeta

Grelha 
Tipo A

Grelha 
Tipo B

Grelha 
Tipo C

Grelha 
Tipo A

Grelha 
Tipo B

Grelha 
Tipo C

 Tipo A 47,38 45,93 22,96 70,23 68,08 34,04

 Tipo B 154,61 149,87 74,94 187,29 181,55 90,77

Tipo C 271,23 262,91 131,46 310,25 300,74 150,37

Sarjeta
Faixa de Alagamento 1,67m Faixa de Alagamento 2,17m
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Figura 4.19 – Bocas-de-lobo em cruzamentos de vias 

 
As capacidades máximas de engolimento estimadas para as bocas de lobo intermediárias são 
as mostradas na Tabela 4.5 à Tabela 4.8. 
 
Tabela 4.5 – Capacidade Máxima de Engolimento (l/s) – Boca de Lobo Intermediária Simples sem Cantoneira 

 
 
 
Tabela 4.6 – Capacidade Máxima de Engolimento (l/s) – Boca de Lobo Intermediária Simples com Cantoneira 

 
 
  

Grelha 
Tipo A

Grelha 
Tipo B

Grelha 
Tipo C

Grelha 
Tipo A

Grelha 
Tipo B

Grelha 
Tipo C

 Tipo A 26,64 26,64 13,32 39,49 39,49 19,75

 Tipo B 86,94 86,94 43,47 105,31 105,31 52,66

Tipo C 152,51 152,51 76,26 174,45 174,45 87,23

Sarjeta
Faixa de Alagamento 1,67m Faixa de Alagamento 2,17m

Grelha 
Tipo A

Grelha 
Tipo B

Grelha 
Tipo C

Grelha 
Tipo A

Grelha 
Tipo B

Grelha 
Tipo C

 Tipo A 36,45 35,33 17,66 54,02 52,37 26,18

 Tipo B 118,93 115,29 57,64 144,07 139,65 69,83

Tipo C 208,64 202,24 101,12 238,66 231,34 115,67

Sarjeta
Faixa de Alagamento 1,67m Faixa de Alagamento 2,17m
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Tabela 4.7 – Capacidade Máxima de Engolimento (l/s) – Boca de Lobo Intermediária Dupla sem Cantoneira 

  
 
 

Tabela 4.8 – Capacidade Máxima de Engolimento (l/s) – Boca de Lobo Intermediária Dupla com Cantoneira 

  
 

No dimensionamento do sistema de microdrenagem deverão ser utilizadas as capacidades de 
escoamento das sarjetas e de engolimento das bocas de lobo, conforme a declividade de cada 
trecho de projeto, sendo estas apresentadas no Apêndice 12. 
 
Os resultados do estudo de sarjetas e bocas de lobo devem ser apresentados conforme a 
Tabela 4.9. 
 

Grelha 
Tipo A

Grelha 
Tipo B

Grelha 
Tipo C

Grelha 
Tipo A

Grelha 
Tipo B

Grelha 
Tipo C

 Tipo A 53,29 53,29 26,64 78,98 78,98 39,49

 Tipo B 173,88 173,88 86,94 210,63 210,63 105,31

Tipo C 305,02 305,02 152,51 348,91 348,91 174,45

Sarjeta
Faixa de Alagamento 1,67m Faixa de Alagamento 2,17m

Grelha 
Tipo A

Grelha 
Tipo B

Grelha 
Tipo C

Grelha 
Tipo A

Grelha 
Tipo B

Grelha 
Tipo C

 Tipo A 72,9 70,66 35,33 108,05 104,73 52,37

 Tipo B 237,87 230,57 115,29 288,15 279,31 139,65

Tipo C 417,28 404,48 202,24 477,31 462,67 231,34

Sarjeta
Faixa de Alagamento 1,67m Faixa de Alagamento 2,17m
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Tabela 4.9 – Estudo da Capacidade de Sarjetas e Bocas de Lobo 

  
 
 

Estaca 
Inicial

Estaca 
Final

Extensão    
L (m)

Declividade 
(m/m)

Área de 
Contribuição 

A (m²)

Coeficiente 
Escoamento 

Vazão Área 
Contribuição - 

Q1  

Vazão 
Remanescente 

Trecho Anterior 
Q2         

Total                         
(Q = Q1+ Q2) Tipo 

Capacidade 
Q0 (m³/s)

Calculado     
Q0/Q Adotado Tipo Capacidade QBL 

(m³/s)

(Apêndice 10) Método Racional Ex: (A) Apêndice 12
Ex: (BLD Tipo A 

cantoneira) Apêndice 12

Logradouro

Vazão 
Específica    
q (m³/s.m) 

Q/L

Vazão Final 
Sarjeta (m³/s) Qs                           

(Lu adotado x q)

Boca de Lobo Vazão 
Remanescente 

(m³/s)                            
Qs -QBL

Vazão requeriada Q (m³/s) Sarjeta Complimento Útil - Lu (m)Trecho Estudado
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c) Redes Tubulares 
 
A partir das bocas de lobo o fluxo é encaminhado aos cursos d’águas através de ramais de 
ligação e redes de drenagem, conforme apresentado na Figura 4.20. 

 
Figura 4.20 – Redes Tubulares 

 
 

i.  Ramais de Ligação 
 
Os tubos ou ramais de ligação fazem a conexão das bocas de lobo com os poços de visita ou 
caixas de passagem. Eles devem ter diâmetro de 400 mm e declividade mínima de 3%. No 
máximo 4 conexões são permitidas por poço de visita ou caixa de passagem. As ligações entre 
bocas de lobo somente são permitidas quando outras configurações são inviáveis e sempre 
sob passeio. 
 
O dimensionamento dos ramais deve considerar a Equação de Manning para escoamento com 
um tirante máximo (relação entre a profundidade de escoamento e o diâmetro da rede) de 
0,8. A velocidade máxima de escoamento deve ser de 7,5 m/s. A velocidade mínima de 
escoamento deve ser de 0,75m/s. 
 

ii. Redes de Drenagem 
 
A rede de drenagem deverá ser projetada e locada no eixo da pista. No caso de avenidas, a 
rede deverá ser projetada sob o canteiro central. Locações distintas devem ser justificadas e 
aprovadas pela PBH. 
 
Conforme recomendado pelo Caderno de Encargos da SUDECAP, as redes de drenagem devem 
ter recobrimento mínimo de 0,60 m ou igual a 1,5 vezes o diâmetro do tubo, o que for maior. 
 
A seção transversal molhada máxima a ser adotada para a rede de drenagem corresponde à 
seção com altura da lâmina d’água (y) igual a 80% do diâmetro nominal da respectiva rede, 
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conforme Figura 4.21, sendo válidas todas as características hidráulicas de seção de condutos 
circulares parcialmente cheios. 
 

 
Figura 4.21 – Seção Condutos Circulares 

 
O dimensionamento das redes de microdrenagem deve considerar escoamento permanente 
e uniforme e a Equação de Manning. 
 

𝑄𝑄 =
1
𝑛𝑛
𝐴𝐴.𝑅𝑅ℎ2/3. 𝐼𝐼1/2                                                                                                        (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒çã𝑜𝑜 4.6) 

 
 
Onde: 
Q – Vazão, em m³/s; 
A – Área molhada, em m²; 
Rh – Raio hidráulico, em m; 
I – Declividade longitudinal, em m/s. 
 
As redes de microdrenagem podem ser em concreto ou polietileno de alta densidade – PEAD. 
As características e parâmetros recomendados estão apresentadas na Tabela 4.10. 
 

Tabela 4.10 – Características e Parâmetros das Tubulações

 
 
 

iii. Poços de Visita 
 
Os poços de visita (PV), são caixas com acesso, implantadas entre trechos de redes, conforme 
exemplo apresentado na Figura 4.22, para proporcionar: 
 

Características Concreto PEAD

Rugosidade (n) 0,014 0,01

Diâmetros (mm) 500 a 1500 500 a 1500

Velocidade mínima (m/s) 0,75 0,75

Velocidade máxima (m/s) 7,5
7                                                                   

(ou conforme recomendado pelo 
fabricante)

Declividades máximas (%) 0,4 a 5% 0,4 a 5%
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 Ligação às bocas de lobo; 

 Conexão de redes distintas; 

 Mudanças de direção, de declividade e/ou de diâmetro; 

 Acesso para inspeção e limpeza. 

 

 
Figura 4.22 – Exemplo de Poço de Visita 

(Fonte: Adaptado do Caderno de Encargos da SUDECAP) 
 
Os poços de visita apresentados no Caderno de Encargos da SUDECAP são de três tipos (A, B e 
C). Os Tipos B e C são dotados de dispositivos de queda (degraus) para serem utilizados quando 
houver mudança de diâmetros ou em virtude da adequação das declividades das redes de 
drenagem, conforme Tabela 4.11. 
 

Tabela 4.11 – Degraus Poços de Visita 

 
 
O espaçamento máximo entre poços de visita é variável em função do diâmetro da rede, de 
100 m até 200 m, conforme recomendações do Capítulo 19 do Caderno de Encargos da 
SUDECAP. 
 
O número de conexões nos PVs é limitado a 4, considerando a entrada a saída e as ligações 
das BLs. 
 

Tipo Dispositivo de Queda (m)

A -

B 0 a 0,50 

C 0,50 a 1,00
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iv. Caixas de Passagem 
 
As caixas de passagem promovem as mesmas funções do poço de visita, porém não permitem 
acesso para inspeção e limpeza do sistema. Elas podem ser usadas nas conexões dos ramais e 
ou de trechos de redes, quando não houver a possibilidade de instalação de poço de visita por 
algum inconveniente. 
 
Não é recomendável a utilização da caixa de passagem nos pontos onde houver mudança de 
direção da rede tubular. 
 
Assim como para os PVs, o número de máximo de conexões nas caixas de passagem é limitado 
a 4. 
 
As caixas de passagem apresentadas no Caderno de Encargos da SUDECAP são de três tipos 
(A, B e C). Os Tipos B e C são dotados de degraus para serem utilizados quando houver 
mudança de diâmetros ou em virtude da adequação das declividades das redes de drenagem. 
 

v. Apresentação de Resultados 
 
Os resultados do dimensionamento das redes tubulares devem ser apresentados conforme a 
Tabela 4.12. 
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Tabela 4.12 – Dimensionamento de Redes Tubulares 

 
 

Montante Jusante Montante Jusante Montante Jusante Montante Jusante

PV-01 PV-02
Concreto / 

PEAD

Logradouro

Trecho (PV) Cota Terreno 

Extensão                     
(m)

Material Observação

Cota Tubulação Profundidade (m)

Vazão - Q                            
(m³/s)

Declividade          
i                             

(m/m)

DN                             
(mm)

Velocidade- v            
(m/s)

Lâmina 
d'água      

Y/D                                     
(%)
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d) Dispositivos Complementares 
 
Além dos dispositivos descritos nos itens anteriores, os projetos de drenagem geralmente 
precisam prever o uso de dispositivos distintos para captação, condução e dissipação de 
energia, principalmente para atender as peculiaridades de regiões de vilas, onde o arruamento 
não segue os padrões tradicionais; na proteção de cortes e aterros para evitar erosões; na 
drenagem superficial em áreas de praças, parques, jardins, áreas de lazer, acessos e pátios e, 
ainda, para se fazer adequados lançamentos finais em curso d’água. A seguir são apresentados 
alguns destes dispositivos complementares. 
 

i. Canaletas 
 
O Caderno de Encargos da SUDECAP apresenta as especificações de algumas canaletas de 
concreto que podem ser adotadas nos projetos de drenagem. As canaletas propostas podem 
ser utilizadas para captação do escoamento ou apenas para condução do escoamento, tendo 
em vista sua capacidade de captação do escoamento superficial. A Tabela 4.13 apresenta as 
recomendações e indicações de uso de cada tipo de canaleta. 
 
As canaletas podem receber o escoamento de forma concentrada, por meio de uma caixa de 
captação, ou ainda de forma distribuída. Assim, a escolha da tipologia de canaleta deve levar 
em conta a maneira como ela receberá o escoamento. As canaletas com entrada de água de 
forma concentrada têm a finalidade de condução do escoamento e, para esse tipo de 
utilização, qualquer uma das tipologias propostas no caderno de encargos pode ser utilizada. 
As canaletas com tampa ou grelhas não devem ser usadas para a entrada de água de forma 
distribuída. 
 
Na adoção das canaletas, as questões de acessibilidade e segurança de pedestre e veículos 
devem ser levadas em conta. As canaletas abertas não são recomendadas para locais com fluxo 
de veículos e pessoas. 
 
Para o dimensionamento da capacidade de condução das canaletas deve-se levar em conta a 
geometria da seção transversal das mesmas, sua declividade longitudinal e a rugosidade do 
seu revestimento. Considera-se que o escoamento é processado em regime permanente e 
uniforme, sendo assim válida a Equação de Manning (equação 4.6). Recomenda-se o uso do 
coeficiente de rugosidade igual a 0,018 para revestimento em concreto. 
 
Para o dimensionamento das canaletas, deve-se comparar a capacidade de condução, 
estimada a partir da Equação de Manning, com a vazão a ser conduzida obtida pelo estudo 
hidrológico. 
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Tabela 4.13 – Tipos de canaleta especificadas no Caderno Encargos da SUDECAP e recomendações de uso 

 
 
Além da verificação da capacidade de condução, para as canaletas que irão captar o 
escoamento superficial, deve-se comparar a capacidade de captação da tipologia escolhida 
com a vazão a ser captada. 
 
A capacidade de captação depende da existência ou não de grelhas e a configuração da grelha. 
A estimativa da capacidade de captação máxima de escoamento superficial é realizada 
considerando funcionamento como vertedor quando a lâmina d’água tem altura igual ou 
inferior à menor abertura da grelha ou tampa, ou como orifício, quando a lâmina d’água tem 

Ilustração da canaleta Descrição Utilização Indicações de uso

 Canaleta trapezoidal 
em concreto

Captação e 
condução

Declividade de implantação entre 
0,5 e 6%. Devem ser utilizadas em 
locais onde não há circulação de 

pessoas ou veículos.

Canaleta meia-cana 
com grelha

Captação e 
condução

Declividade de implantação entre 
0,5 e 10%. No dimensionamento 

deve ser considerada a 
capacidade de engolimento da 

grelha.

Canaleta meia-cana 
sem grelha

Captação e 
condução

Declividade de implantação entre 
0,5 e 10%. Devem ser utilizadas 
em locais onde não há circulação 

de pessoas ou veículos.

Canaleta 30 cm x 20 
cm em concreto com 
tampa pré-fabricada 
em concreto maciça

Condução Declividade de implantação entre 
0,5 e 10%.

Canaleta 30 cm x 20 
cm em concreto com 
tampa pré-fabricada 

em concreto 
perfurada

Condução

Declividade de implantação entre 
0,5 e 10%. Apesar das 

perfurações na tampa, a grelha 
não tem capacidade de captação. 
As perfurações se prestam a evitar 

o empoçamento de água.

Canaleta 30 cm x 20 
cm em concreto com 

grelha de ferro 
fundido perfurado

Captação e 
condução

Declividade de implantação entre 
0,5 e 10%. No dimensionamento 

deve ser considerada a 
capacidade de engolimento da 

grelha.

Canaleta 30 cm x 20 
cm em concreto a 

céu aberto

Captação e 
condução

Declividade de implantação entre 
0,5 e 10%. Devem ser utilizadas 
em locais onde não há circulação 

de pessoas ou veículos.
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altura superior a 1,5 vezes a menor abertura. Assim, a capacidade de engolimento máxima foi 
estimada, por metro linear de canaleta, conforme apresentado na Tabela 4.13. 
 
Para as canaletas que não possuem grelha, foi considerada a captação do escoamento por 
metro linear nas duas faces da canaleta. No caso das canaletas sem grelha, caso o escoamento 
vá adentrar à canaleta unicamente por uma das laterais, a capacidade de engolimento deve 
ser dividida por dois. 
 
Outras configurações de canaleta e grelha podem ser adotadas diante de justificativa técnica 
adequada, acompanhada de respectivo dimensionamento hidráulico. 
 
Além das canaletas padronizadas em concreto, o uso de canaletas gramadas é sempre bem-
vindo em projetos de parques, praças e áreas externas. Para este dimensionamento, deve-se 
utilizar a Equação de Manning, aplicada à geometria proposta, sendo usuais as geometrias 
trapezoidais. A rugosidade depende da vegetação a ser adotada, sendo usual o coeficiente de 
0,030 para canaletas gramadas (ver Figura 4.23). 

 
Figura 4.23 – Canaletas gramadas 

 
Recomenda-se que as canaletas gramadas devam atender a uma velocidade de escoamento 
máxima de 1 m/s e inclinação dos taludes de pelo menos 1:1,5 (V:H), quando não for feita uma 
avaliação geotécnica mais precisa do terreno. Buscando auxiliar os projetistas, é proposta uma 
metodologia de cálculo mais expedita com base na seção padrão da Figura 4.24, com larguras 
de base variando de 10 a 45 cm, vazões escoadas de até 150 l/s e declividades entre 0,005 a 
0,03 m/m. 
 

 
Figura 4.24 – Seção transversal tipo de canaletas gramadas 
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Assim, para dimensionamento da canaleta do projeto-tipo proposto, calcula-se a vazão 
máxima que a canaleta é capaz de conduzir, a partir da declividade longitudinal da canaleta, 
obtida de acordo com o projeto de movimentação de terra, por meio da seguinte relação: 
 
𝑄𝑄 = 80067𝑖𝑖2 + 216,55𝑖𝑖 + 71,568                                                                                (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒çã𝑜𝑜4.7) 
 
Onde: 
Q – Vazão máxima de escoamento da canaleta, em l/s; 
i – Declividade longitudinal de implantação da canaleta, em m/m. 
 
Compara-se então a vazão máxima de escoamento da canaleta com a vazão da área de 
contribuição (Qh), obtida por meio do estudo hidrológico. 
 
 Se Q < Qh – Reduz a área de contribuição à canaleta ou aumenta a declividade de 

assentamento da canaleta e reinicia o processo de cálculo; 
 

 Se Q > Qh, aplica-se as seguintes relações: 
 

𝑏𝑏 = 0,5𝑄𝑄ℎ − 30                                                                                                                  (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒çã𝑜𝑜4.8) 
𝑦𝑦 = 𝑏𝑏                                                                                                                                      (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒çã𝑜𝑜4.9) 
𝐻𝐻 = 𝑏𝑏 + 5                                                                                                                           (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒çã𝑜𝑜4.10) 
𝐵𝐵 = 4𝑏𝑏 + 15                                                                                                                      (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒çã𝑜𝑜4.11) 
 
Onde: 
b – Largura de base da canaleta, em cm; 
i – Declividade longitudinal de implantação da canaleta, em m/m; 
y – Profundidade de escoamento na canaleta, em cm; 
H – Altura total da canaleta, em cm; 
B – Largura superficial da canaleta, em cm. 
 
Caso o valor da largura (b) seja inferior a 10 cm, deve-se adotar a canaleta com largura de base 
de 10 cm. 
 
Canaletas de grandes dimensões devem ser verificadas quanto à estabilidade dos taludes e às 
velocidades máximas permissíveis quanto ao revestimento. Neste caso, as mesmas podem ser 
tratadas como canais, seguindo as orientações do Capítulo 5 dessa Instrução Técnica. 
 

ii. Alas e Dissipadores 
 
As alas são os dispositivos a serem executados na saída das tubulações, com o objetivo de 
conduzir o fluxo no sentido de escoamento e dissipar a energia em lançamentos em talvegues 
e cursos d’água. Deste modo, deverão ser dotadas de enrocamento para fins de dissipação de 
energia e redução da velocidade de escoamento (ver Figura 4.25). 
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Figura 4.25 – Execução de ala 

(Fonte: SUDECAP) 
 
Para definição das alas e dissipadores podem ser usados os padrões do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT, desde que com o adequado 
dimensionamento hidráulico. 
 
A Figura 4.26 apresenta um modelo esquemático de ala com dissipador de energia. 
 

 
Figura 4.26 – Exemplo esquemático de ala e dissipador com enrocamento 

 
O diâmetro médio do enrocamento (D50) define a dimensão média dos blocos de 
enrocamento a serem utilizados, dependentes da velocidade do escoamento na saída, da 
dimensão da passagem hidráulica, do caudal de projeto, do peso específico do bloco e da água, 
do número de Froude e da altura de água a jusante. Assim, para cálculo do diâmetro médio do 
enrocamento (D50), sugere-se a expressão recomendada por Thompson et al. (2006): 
 
𝐷𝐷50

= 0,2.𝐷𝐷 �
𝑄𝑄

�𝑔𝑔𝐷𝐷2.5
�
4/3 𝐷𝐷

ℎ𝑗𝑗
                                                                                        (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒çã𝑜𝑜  4.12) 

 
Onde:  
D50 – Diâmetro médio do enrocamento, em m; 
Q – Vazão de projeto, em m³/s; 
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D – Diâmetro da tubulação, em m; 
Hj – Altura de água a jusante em m; 
g –Aceleração da gravidade, igual a 9,81m/s². 
 
Após a aplicação da expressão acima, Thompson et al. (2006) sugerem que o diâmetro seja 
comparado com as classes de enrocamento disponíveis, de forma a uniformizar os mesmos, 
conforme Tabela 4.14. A classe de enrocamento a ser especificada é a que corresponde a um 
D50 superior ou igual ao calculado. A Tabela 4.14 também apresenta indicações para a 
determinação do comprimento e espessura do tapete de enrocamento, para cada uma de suas 
classes e de acordo com o diâmetro da tubulação da rede de lançamento. 
 

Tabela 4.14 – Classe de enrocamento e dimensões do tapete de enrocamento 
(Fonte: Thompson et al, 2006) 

 
 
 

iii. Escadas Hidráulicas 
 
As escadas hidráulicas são dispositivos destinados à redução de velocidade de escoamento a 
fim de evitar erosões nos pontos de lançamento e vencer declividades elevadas. Elas são 
geralmente executadas em concreto armado ou gabiões, conforme apresentado na Figura 
4.27. 

 

Classe de 
enrocamento D50 (m)

Comprimento do 
tapete (m)

Espeçura do tapete 
(m)

1 0,125 4D 3,5D50

2 0,150 4D 3,3D50

3 0,250 5D 2,4D50

4 0,350 6D 2,2D50

5 0,500 7D 2,0D50

6 0,550 8D 2,0D50
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Figura 4.27 – Escada Hidráulica em Execução e Escada de pedestre com Escada hidráulica 

Fonte: SUDECAP 
 
O Capítulo 19 do Caderno de Encargos da SUDECAP apresenta a especificação de escada 
hidráulica denominada descida d’água tipo degraus (DDTD). Contudo, a tipologia apresentada 
no Caderno de Encargos é apenas indicativa, devendo as escadas serem dimensionadas 
hidraulicamente. 
 
O escoamento em descidas d’águas em degraus pode ser dividido em três regimes de 
escoamento, que dependem da vazão e da geometria: escoamento em quedas sucessivas 
(nappe flow), regime de transição e escoamento deslizante sobre turbilhões (skimming flow). 
 
O dimensionamento depende da vazão a ser transportada, da declividade do talude por onde 
o escoamento deve passar e das características da descida d’água: altura e largura dos degraus, 
rugosidade do material de revestimento e comprimento da descida d’água. 
 
Devido à complexidade do escoamento na descida d’água em degraus, recomenda-se a 
utilização de softwares específicos, tais como o SisCCoH, (UFMG; Pimenta de Ávila, 2021) ou 
similares. 
 
As escadas hidráulicas não devem ser usadas para fluxo de pedestres. Dessa forma, os projetos 
não devem facilitar o acesso destes aos dispositivos hidráulicos. Os projetos urbanísticos 
devem ser compatíveis com as necessidades locais, prevendo escadas para pedestres, se for o 
caso, evitando assim, o uso inadequado dos dispositivos hidráulicos. 
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iv. Lançamentos em Cursos d’Água e Talvegues 
 
Os lançamentos, em cursos d’água que apresentam características naturais e em talvegues 
intermitentes devem ser dotados de dissipadores de energia e outros dispositivos para 
controle de erosão e dos demais impactos no corpo hídrico. Intervenções em áreas de 
preservação permanente (APP) devem ser precedidas pelas autorizações ambientais 
pertinentes. 
 
Cuidados também devem ser tomados para o lançamento das redes de drenagem nos cursos 
d’água canalizados, principalmente: 
 
 A rede de lançamento deve estar em cota superior à do fundo do dispositivo para não 

ocorrer fluxo inverso, do canal para a rede, quando este estiver em sua cota de cheia; 

 Os lançamentos não devem ser perpendiculares, mas em ângulo de aproximadamente 
45° em direção ao fluxo do canal de lançamento; 

 Os lançamentos de redes de grandes dimensões devem ser dotados de projetos 
específicos. No caso de redes e canais de áreas transversais muito próximas, deve ser 
verificada a necessidade de adoção de transições em concreto; 

 Deve ser feita a verificação hidráulica dos dispositivos quanto à capacidade de 
recebimento do lançamento. 

 
Em regiões susceptíveis à inundação e em regiões que possuam arruamento com desnível em 
relação aos canais principais, pode ser necessário a avaliação da implantação de reservatório 
pulmão e utilização de válvulas flap (fluxo unidirecional). Esta proposta visa impedir o retorno 
das águas do curso d’água, proporcionando um volume de espera que deve ser dimensionado 
conforme os critérios de projeto de microdrenagem para a sub-bacia em questão e verificação 
para eventos mais extremos, com duração igual ao tempo de permanência da onda de cheia 
sob a cota de lançamento. 
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4.5 FUNCIONAMENTO ADEQUADO DOS DISPOSITIVOS E ROTINAS DE LIMPEZA E 
MANUTENÇÃO 

 
O sistema de drenagem pluvial é bastante sensível ao aporte de resíduos sólidos e sedimentos. 
Assim, seu adequado funcionamento é dependente não só de um adequado 
dimensionamento e arranjo dos dispositivos, mas também da conscientização dos usuários no 
descarte apropriado de resíduos domésticos e de construção e nas rotinas de limpeza e 
manutenção adotadas pelos órgãos públicos responsáveis (Administrações Regionais e 
Superintendência de Limpeza Urbana – SLU) (ver Figura 4.28). 
 

 
Figura 4.28 – Procedimento de limpeza de boca de lobo 

(Fonte: Arquivo DGAU-SMOBI) 
 

Vale aqui mencionar que o cidadão também é responsável pelo adequado uso dos sistemas 
públicos e pelas configurações de suas calçadas e entradas de garagem de forma que elas não 
se constituam em barreiras para fluxo das sarjetas ou proporcionem um fluxo inadequado da 
via para a residência, conforme apresentado na Figura 4.29 e na Figura 4.30. 
 
Os padrões de calçadas e acessos são definidos pelo Código de Posturas do Município, 
podendo ser acessado pelo link: https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-
urbana/informacoes/passeios/modelo-municipal. 
 

  
Figura 4.29 – Fotos de acesso de garagem atuando como barreira do fluxo pluvial 

(Fonte: Arquivo DGAU-SMOBI) 
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Figura 4.30 – Foto de calçada irregular que promove entrada de água pluvial da via para as residências 

(Fonte: Arquivos DGAU-SMOBI) 
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4.6 ELEMENTOS PARA CONCEPÇÃO DE SISTEMA EM ESCALAS 
 
As concepções devem ser propostas avaliando-se a possibilidade de adoção de dispositivos 
que contribuam para a redução das vazões e dos volumes em cada área de contribuição e sub-
bacia. Esta avaliação deve começar o mais próximo possível da área onde as contribuições 
estão sendo geradas, partindo em seguida para medidas mais regionais e globais. 
 
A falta de medida de controle de montante implica necessariamente em uma soma de 
impactos a serem controlados posteriormente e em maior complexidade a jusante. 
 
Para tanto, esta avaliação deve ser feita de montante para a jusante, considerando, além da 
busca de amortecimento dos hidrogramas, trazendo-os para mais próximos da condição 
natural, também as restrições de capacidade dos dispositivos existentes. 
 
A adoção de um dispositivo de controle deve ser sempre privilegiada em relação às obras de 
ampliação da capacidade de condução. 
 
As formulações hidrológicas e hidráulicas para sistemas mistos concebidos em escalas, usando 
técnicas de controle na fonte e controles regionais, são desafiantes, pois tratam os conceitos 
distintos de amortecimento e de condução. Assim, os modelos computacionais podem facilitar 
a análise de cenários e propostas de alternativas. 
 
Recomenda-se assim, na concepção de sistema em escalas, que nos estudos hidrológicos e 
hidráulicos sejam configurados modelos matemáticos e computacionais de simulação dos 
trechos de estudo, subdividida em suas sub-bacias e cenários que representem as condições 
da urbanização. Para verificar a efetividade de funcionamento do sistema proposto devem ser 
estabelecidos cenários de simulação utilizando TR (Tempos de Retorno) e durações de 
precipitação variadas. 
 
Essa modelagem deverá ser feita utilizando-se modelos chuva-vazão disponíveis. Recomenda-
se a utilização do modelo gratuito SWMM - Storm Water Management Model, desenvolvidos 
pelo U. S. Environmental Protection Agency – EPA ou similar, que permitam simulações 
hidrodinâmicas, considerando a inserção de técnicas de controle na fonte, bem como 
avaliação do fluxo superficial. 
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