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Introdução: Uma das principais causas de enchentes atualmente é a impermeabilização
do solo. A infiltração acontece se as características do pavimento ou solo permitirem
que a água passe através dele e é menor no concreto convencional e asfalto. O
interessante é evitar o escoamento das águas pluviais e aumento de sua vazão de pico
para mitigar os efeitos das enchentes. A utilização de pavimentos permeáveis tem se
tornado uma opção atraente e esse estudo propõe um projeto de utilização de
pavimento permeável em calçadas de sete bairros da cidade de Coronel Fabriciano,
que comumente sofrem com problemas de inundações.  Objetivo: Analisar a eficiência
da utilização de pavimentos permeáveis para redução do escoamento superficial.
Analisar a capacidade de infiltração da água no solo do local de estudo.
Estimar a permeabilidade do pavimento poroso  e a parcela de redução do escoamento
superficial através de chuva simulada.
 Metodologia: Foi considerada a capacidade de infiltração do solo através do teste com
Infiltrômetro de Anéis Concêntricos. Foram produzidos em laboratório três traços de
concreto poroso que foram submetidos a teste de porosidade e resistência, destes o
traço com melhor desempenho compôs o pavimento permeável. O pavimento foi
submetido a teste com chuva projetada, baseado nos estudos de ALESSI, KOKOT E
GOMES (2006), para estimar a permeabilidade e a parcela de redução do escoamento
superficial. O pavimento foi submetido à simulação de três vazões de chuva diferentes,
cada uma por um período de 15 minutos. As simulações foram feitas em triplicata.
Resultados: Araújo, Tucci e Goldenfu afirmam que a utilização de pavimento poroso
só é viável em solos com taxa de infiltração superior a 1,94.10-4 cm/s, o que implica
viabilidade na instalação no local em estudo que apresentou taxas de infiltração média
entre 3,02 a 3,7.10-3 cm/s. O pavimento permeável foi composto de placas 20x20 de
concreto poroso com 10 cm de espessura, sobre uma camada de brita de 15cm de
profundidade e funcionou como um reservatório temporário da água da chuva que
além de armazenar a água retardou à chegada da água no solo. O pavimento poroso
mostrou eficiência na infiltração de todo o volume de água inserido, além disso não
apresentou existência de lâmina d’água comprovando também velocidade no
transporte da água até o colchão drenante de brita.
 Conclusão: A partir da performance do pavimento e do solo, mediantes ensaios e
testes, foi possível comprovar  que a utilização de pavimentos permeáveis é eficiente
na redução do escoamento superficial das águas pluviais nos bairros do estudo, na
cidade de Coronel Fabriciano.
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