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1. RESUMO 

A cidade de Santos, símbolo e referência de saneamento urbano obteve grande 

marco no início do século XX, com o objetivo de amenizar problemas como o alto 

índice de mortalidade, causados por ausência de saneamento básico. Este marco, 

os Canais de Santos, foram projetados por Saturnino de Brito e até os dias atuais 

tem sua parcela de contribuição fundamental para a drenagem urbana. Em 

contrapartida, o município apresentou durante os últimos anos mudança de cenário, 

com notável crescimento populacional, favorecendo, a mudanças de infraestrutura 

urbana, incluindo o aumento da geração de resíduos sólidos e líquidos e a 

impermeabilização do solo. Estes, aliados a precipitação, tem sido fatores de grande 

relevância e contribuição para ocorrência de enchentes e inundações na cidade. A 

ausência da manutenção das galerias de águas pluviais associada a esses fatores, 

influencia qualitativamente no cotidiano do cidadão santista, havendo dias em que a 

situação atinge a desordem. Utilizando esses dados para estudo, este trabalho tem 

como objetivo explorar estes fatores por meio de levantamentos bibliográficos e 

experiências empíricas, realizada através do estudo de caso buscando medidas 

preventivas e corretivas para tal problemática. 
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2. INTRODUÇÃO 

A cidade de Santos apresentou durante os últimos anos notável crescimento 

populacional, favorecendo a construção de grandes edifícios e mudanças de 

infraestrutura urbana, em algumas regiões reduzindo áreas verdes, 

impermeabilizando o solo com cimento asfáltico e aumentando o volume de resíduos 

sólidos e líquidos. Estes fatores aliados a períodos de grande volume de chuva 

causam enchentes e inundações não previstas em grandes avenidas de acesso a 

cidade.  (CARRIÇO, 2015). 

Um sistema com drenagem urbana eficiente atende a área urbana por meio do 

escoamento e veiculação das águas pluviais, de forma não natural, onde a vazão 

deve ser projetada para ser suficiente para que não ocorram inundações. Gerindo e 

direcionando as águas pluviais de forma que não interceptem o desenvolvimento 

urbano. (MATOS, 2003). 

Segundo Matos (2003), o projeto de uma galeria de águas pluviais, define alguns 

parâmetros referentes ao seu uso e tempo de vida útil, estabelece um tempo de 



retorno, a população estimada, vazão máxima e mínima. No entanto, a ausência de 

sua manutenção preventiva não pode ser desconsiderada, quando citado os 

parâmetros de influência e eficiência. Como tem sido notado na cidade objeto de 

pesquisa, as principais evidências notáveis dos problemas causados pela 

ineficiência de drenagem urbana, em ênfase os ocasionados em decorrência da 

ausência de manutenção de galerias de aguas pluviais, é a degradação indireta na 

infraestrutura da cidade, residências, automóveis e o meio de locomoção da 

população. 

 

3. OBJETIVOS  

Evidenciar os problemas causados pela ausência de manutenção preventiva nas 

galerias de águas pluviais, dificultando o escoamento superficial atual, apresentar 

cenário e fatores de influência diferentes de quando foram projetadas para atender a 

infraestrutura urbana na cidade de Santos, como o aumento populacional e maior 

impermeabilidade do solo por cimento asfáltico.  Confrontando a eficiência projetada 

de uma galeria de água pluvial específica com a eficiência atual, associando como 

fator determinante ausência de manutenção e agregando evidencias fatores 

influentes notáveis. 

 

4. METODOLOGIA  

O projeto em questão possui cunho exploratório, dando ênfase a um breve 

retrospecto do saneamento na cidade e apontado os principais problemas 

pertinentes ao sistema de escoamento pluvial no município de Santos, bem como as 

suas consequências e prováveis soluções.  É proposta a realização de um estudo de 

caso em alguma região da cidade, onde a situação em dias de chuvas que excedam 

a vazão de galerias pluviais e canais torne-se fonte de caos e problemas sanitários. 

Será feita coleta de dados quantitativos e uma comparação entre estudos baseados 

em dados reais. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

O desenvolvimento urbano está associado ao desenvolvimento populacional, da 

infraestrutura e todos os fatores que fazem parte de um conceito necessário para 

uma cidade desenvolvida e sustentável, isto é, a qualidade de vida do cidadão é 

impactada por este desenvolvimento. A drenagem urbana evoluiu lado a lado a 



civilização em grandes cidades e povos com o intuito de coletar águas residuais e de 

precipitação, evitando as inundações de vilas e plantações. (MATOS, 2003). 

Quando ocorre um planejamento de drenagem urbana adequado, que considere 

todos os fatores de influência e manutenção adequada, há prevenção de danos e 

suas consequências do mau gerenciamento hídrico (BARROS et al., 1995). 

Segundo Matos (2003), o projeto de galeria de águas pluviais, define parâmetros 

referentes ao seu uso e vida útil, estabelece tempo de retorno, população e vazões 

estimadas. A ausência de manutenção interfere na sua capacidade de escoamento 

superficial, de diversas formas, sejam com patologias estruturais, assoreamento de 

sedimentos na seção, acúmulo e proliferação de insetos.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Conforme o estudo indica, se faz necessária a manutenção preventiva das galerias 

de águas pluviais para a sua vida útil ser eficiente e eficaz, evitando o desconforto 

de grandes alagamentos e enchentes não previstas no meio urbano. A próxima 

etapa deste trabalho de pesquisa é coletar in loco dados de uma galeria específica 

na cidade de Santos, levantar as evidências que possam comparar a sua eficiência 

de trabalhabilidade ideal com a real, além do estudo da demanda a qual ela foi 

projetada e a demanda atual dessas galerias, patologias na estrutura e problemas 

decorrentes da ausência de manutenção preventiva. Evidenciando tal fato, 

estudaremos a proposta de plano ações preditivas e reativas. 
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