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RESUMO Um sistema de drenagem deve garantir trânsito de pedestres e veículos, durante 
precipitações volumosas, protegendo as propriedades e os cidadãos; evitando as erosões em ruas 
e vias públicas, entre outros benefícios. Para um sistema eficiente, tão importante quanto à 
elaboração de projetos, execução e fiscalização das obras por profissionais habilitados são a 
manutenção e o cuidado com as obras existentes. Diante do exposto este artigo objetiva realizar 
um levantamento visual do estado de conservação dos dispositivos da microdrenagem da Avenida 
São João Batista, em Aracaju – SE. Foi realizada uma visita in loco, e analisados o estado de 
conservação e a presença de resíduos nas sarjetas, bocas de lobo e poços de visita. Foram 
observadas que 50% das bocas de lobo encontram-se localizadas de forma não recomendada; 
41,7% encontram-se degradadas parcial ou totalmente e 54,5% encontram se com sua entrada 
obstruída. No tocante as sarjetas 50% dos trechos estão degradados parcial ou totalmente; e que 
50% dos trechos estão parcial ou totalmente obstruídos. Não foram encontrados poços de visita. 
Conclui-se que existe a necessidade de realização de manutenção (limpeza e conserto) desses 
dispositivos, também sendo necessária uma maior conscientização da população para não jogar 
lixo nas ruas. 
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INTRODUÇÃO 

A urbanização provoca a impermeabilização do solo, reduzindo a infiltração, o escoamento 
subterrâneo e o tempo de concentração da bacia, e aumentando o escoamento superficial. Tal 
situação faz com que, em poucos minutos após uma chuva, apareçam os primeiros sinais de 
alagamento (SARABIA, 2013). Um sistema de drenagem deve garantir o livre trânsito de pedestres 
e veículos, durante precipitações volumosas, proteger as propriedades localizadas em áreas 
sujeitas a inundações e erosões e consequentemente, os cidadãos; também deve ainda evitar 
erosões em ruas e vias públicas, preservando os fundos de vale e os cursos de água e contribuir 
para a eliminação e proliferação de doenças e áreas insalubres (OLIVEIRA; VERÇOZE, 2012). 
Conforme relata Dal-prá (2016) tão importante quanto à elaboração de projetos, execução e 
fiscalização das obras por profissionais habilitados são a manutenção e o cuidado com as obras 
existentes. 

Esse mesmo autor cita que entre os principais problemas verificados na estrutura existente 
estão: a) falta de manutenção no que diz respeito à limpeza e cuidado com o perfeito engolimento 
das águas pelas bocas de lobo, princípio fundamental para o perfeito funcionamento de todo o 
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sistema de drenagem; b) inexistência de programa de manutenção e; c) crescimento acelerado dos 
municípios gerando, muitas vezes, problemas de necessidade de utilização das redes existentes, 
porém sem a verificação da capacidade de recebimento do volume excedente ao projetado e da 
possibilidade de ampliação das mesmas. Diante do exposto este artigo tem por objetivo realizar um 
levantamento visual do estado de conservação dos dispositivos da microdrenagem da Avenida São 
João Batista, em Aracaju – SE. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo. Este trabalho foi realizado na Avenida São João Batista, no Bairro Ponto Novo em 

Aracaju, SE, que possui aproximadamente 1500 metros de extensão. Conforme lista divulgada pela 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil no site G1 Sergipe, no ano de 2017, ela faz parte dos principais 
pontos de alagamento da cidade. 

 

Figura 1. Localização da Avenida São João Batista, Aracaju – SE. 
Fonte: https://www.google.com.br/map 

 
Dispositivos avaliados. Neste trabalho serão avaliados os dispositivos que compõem a rede de 
microdrenagem: bocas de lobo, sarjetas e poços de visita, os quais são descritos a seguir: 

 

a) Sarjetas: canal longitudinal (Figura 2), em geral triangular, situado entre a guia e a pista de 
rolamento, destinado a coletar e conduzir as águas de escoamento superficial até os pontos 
de coleta (FERNANDES, 2002, apud INOUYE, 2009). 

 

Figura 2. Modelo de guia e sarjeta 
Fonte: FERNANDES (2002) apud INOUYE (2009). 

 

b) Bocas coletoras (bocas de lobo): são estruturas hidráulicas para captação das águas 
superficiais transportadas pelas sarjetas (FERNANDES, 2002, apud INOUYE, 2009) em geral, 
situam-se sob o passeio ou sob a sarjeta. De acordo com Nakamura (2011) estas não devem 
ser instaladas em esquinas (trecho de máxima vazão pela sarjeta) para que o fluxo da água 
não atrapalhe a passagem de pedestres. Além disso, as torrentes convergentes pelas 
diferentes sarjetas seriam escoadas em velocidade contrária à da afluência para o interior da 
boca de lobo. 

http://www.google.com.br/map
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Figura 3. Tipos de boca de lobo e posicionamento nas vias. 

Fonte: NAKAMURA (2011) 
c) Poços de visita: são câmaras visitáveis, situadas em pontos previamente determinados, que 
têm a função primordial de permitir o acesso às canalizações, para efeito de inspeção e limpeza, 
de forma que se possa mantê-las em bom estado de funcionamento INOUYE (2009). 

 

Figura 3. Esquema geral de uma rede de águas pluviais 
Fonte: MASCARÒ (1987) apud INOUYE (2009). 

 
Metodologia. Para a execução deste trabalho foi realizado uma visita in loco para avaliação do 
estado de conservação dos dispositivos, bem como um registro fotográfico dos principais problemas 
encontrados. Foram analisados os seguintes pontos: a) sarjetas (estado de conservação e presença 
de resíduos em cada trecho analisado; b) bocas de lobo (tipo, localização, estado de conservação 
e situação da entrada); e c) poço de visita (estado de conservação do poço e presença de resíduos 
sólidos na tampa). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao longo da Avenida São João Batista foram encontradas 22 bocas de lobo. Os resultados 
da inspeção visual são apresentados na Figura 4. 
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Figura 4. Levantamento visual das bocas de lobo da Av. São João Batista 

 
Como situações que podem comprometer a eficiência do sistema de drenagem foram verificadas 

que das bocas de lobo inspecionadas 50% dessas encontram-se localizadas de forma não 
recomendada; 41,7% encontram-se degradadas parcial ou totalmente e 54,5% encontram se com 
sua entrada parcial ou totalmente obstruída. Analisando as bocas com obstrução (total ou parcial) 
verificou-se que dessas 50% encontram-se obstruídas pela própria tampa que está degradada, 42% 
estão obstruídas por lixo, 8% por vegetação. O registro fotográfico de algumas bocas é apresentado 
nas Figuras 5 e 6. 

 

Figura 5. Exemplo de boca de lobo bem conservada, parcialmente degrada e totalmente 
degradada encontradas na Avenida São João Batista. 

 

Figura 6. Exemplo de boca de loco desobstruída, parcialmente obstruída e totalmente obstruída 

encontradas na Avenida São João Batista. 
 

Para análise das sarjetas foram considerados os trechos entre bocas de lobo, totalizando 16 
trechos analisados. Os resultados são apresentados na Figura 7. 

Figura 7. Levantamento visual das sarjetas da Av. São João Batista 
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Com relação aos resultados obtidos merece destaque o fato de que 50% dos trechos analisados 
estão degradados parcial ou totalmente (erodidos ou sem guia); e que 50% dos trechos analisados 
estão parcial ou totalmente obstruídos, desses a maior parte obstruída por guia ou meios-fios caídos 
e por asfalto que escoou do pavimento da avenida. O registro fotográfico de alguns trechos de 
sarjetas é apresentado na Figura 7. 

 

Figura 7. Trecho de sarjetas degradadas e obstruídas encontrados na Avenida São João 

Batista 
 

No tocante aos poços de visita os mesmos não foram visualizados ao longo da avenida visitada, 
o que implica em duas situações possíveis: não existe poço de vista ou existe, mas as tapas foram 
cobertas pela pavimentação. 

 

CONCLUSÔES 

1. Existe a necessidade de realização de manutenção (limpeza e conserto) dos dispositivos de 
drenagem da Av. São João Batista. 

2. É necessária uma maior conscientização da população para não jogar lixo nas ruas, visto 
que na ocorrência de chuva antes da variação, esses resíduos vão parar no sistema de 
drenagem urbano. 

3. A busca por uma drenagem eficiente perpassa por todos: o poder público (através de 
programas de manutenção) e da população (não jogando lixo no sistema de drenagem). 
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