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A urbanização, segundo Poleto (2011), o qual gera impermeabilização do solo por impedir a 

infiltração das águas pluviais, passou a exigir uma drenagem complexa, envolvendo aspectos 

ambientais, sanitários, paisagísticos, técnicos e higienistas. No século XX com a alta urbanização 

evidenciou-se os limites e problemas do sistema-clássico de drenagem, ficando claro a lógica: maior 

população, maior o gasto com inundações. Nos EUA, em 1978, 75% do gasto com drenagem foi 

para danos recorrentes às enchentes. Essas inundações provocam riscos à saúde, advindos do 

contato com resíduos domésticos e industriais (Araujo & Nunes, 2005) e, à qualidade de vida, 

incluindo prejuízos sociais e econômicos. 

O sistema clássico, seguindo um conceito higienista, funciona pela rápida evacuação das 

águas urbanas, que obviamente devido a grande urbanização mostra problemas na sua eficiência. Os 

sistemas de drenagem, que segundo Brito (2006), teve o surgimento para contornar os problemas de 

enchentes, por estarem localizados em centros urbanos que apresentam uma grande área 

impermeável, acabam sendo sobrecarregados e tendem a transbordar, causando inundações e, 

posteriormente, carregando resíduos sólidos para dentro da rede de drenagem. Constata-se nos 

grandes centros a deposição de resíduos sólidos urbanos (RSU) nas bocas coletoras, favorecendo, 

também, a ineficácia ou não sustentabilidade do sistema diante grandes eventos de chuva.  

O projeto presente tem como objetivo solucionar os problemas de entupimento das bocas de 

lobo provenientes dos resíduos sólidos urbanos, tendo em vista que segundo o Ministério das 

Cidades (2009), os sistemas de drenagem urbana deveriam adotar uma relação custo - benefício, 

abrangendo aspectos sociais e econômicos.  Deste modo, visa-se o desenvolvimento de um sistema 

de desvio e posterior retenção dos RSU de forma a impedir a entrada destes no sistema de drenagem 

através da boca de lobo do bueiro. Deste modo, visa-se a construção de um protótipo, apresentado 

na Figura 1, que será instalado nos bueiros de ruas que possuem declividade suficiente para o 

funcionamento do sistema. Já na Figura 2, localiza-se o protótipo alocado em uma esquina de uma 

rua “tipo”, para melhor visualização do sistema. 

O desenvolvimento deste sistema pretende utilizar a energia do próprio fluxo da água para 

desviar os resíduos sólidos da boca de lobo, impedindo a sua obstrução. Com o decorrer do projeto, 

procurar-se-á a construção de cestas coletoras localizadas próximas ao protótipo, para não apenas 

desviar os resíduos sólidos, mas também retê-los. 
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Figura 1 – Desenho esquemático do protótipo, sendo que o ângulo Φ será analisado e estudado para 

aperfeiçoar o sistema. 

 

 

Figura 2 - Localização do protótipo próximo a esquina de uma rua “tipo”. 
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