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Introdução: Com o constante crescimento das cidades é imprescindível à aplicação de
uma gestão inteligente da água urbana. No pavimento de concreto convencional se
presenciam altas taxas do fluxo da água escoada pelo sistema de drenagem e baixas
taxas no fluxo da água infiltrada. Este estudo contrapõe ao sistema usual e sugere a
utilização de sistemas de transporte das águas pluviais fabricados com material
permeável, aplicados aos conceitos da drenagem urbana, com a finalidade de reduzir as
causas de inundações e enchentes. Através dessa proposta foi estimada a redução do
escoamento superficial com a implantação do sistema proposto em estudo. Objetivo:
Dimensionar um sistema de transporte (sarjetas e boca de lobo) das águas pluviais de
material permeável,
Comprovar a eficiência e viabilidade técnica do uso do sistema de drenagem
permeável para a redução do escoamento superficial urbano.
 Metodologia: Foram produzidos três traços de concreto poroso, submetidos a testes de
resistência à compressão de acordo com a NBR 5739/1994 e obtenção do percentual
de porosidade. A permeabilidade do material foi determinada através de chuva
simulada para verificar o comportamento hidráulico em aplicações de escala real. As
vazões de chuva de projeto foram baseadas pela curva de intensidade, duração e
frequência (IDF) obtida com o auxilio do software Plúvio 2.1 para a cidade de Coronel
Fabriciano, considerou-se duração de chuva de 15 minutos. Posteriormente
procedeu-se o dimensionamento de um sistema de drenagem vinculado à rede de
drenagem convencional.  Resultados: Quanto à permeabilidade cabe destacar a análise
da permeabilidade do concreto poroso, com redução de praticamente 100% do
escoamento superficial. Isso demonstra que é adequada a utilização dessa alternativa
como matéria-prima para sarjetas e boca de lobo para minimizar as enxurradas
revertendo, pelo menos em parte, o quadro problemático associado à
impermeabilização. A efetiva capacidade de infiltração do sistema permeável está
ligada ao solo em que está inserido, para maior eficiência do sistema de concreto
poroso é recomendado à instalação sobre uma camada de brita, que permitirá maior
retenção da água pluvial e reduzirá o volume de escoamento superficial, especialmente
em evento de chuva intensa e de pouca duração que favorecem a ocorrência de
inundações. Um atributo positivo do sistema proposto é sua capacidade de filtragem, a
água percola através do material poroso e parte das impurezas são retidas, melhorando
a qualidade da água direcionada ao subsolo e pelo sistema, através da contenção dos
resíduos sólidos. Outra vantagem é o aumento da área de infiltração das águas pluviais,
já que as sarjetas permeáveis funcionarão como um trajeto de drenagem profunda
marginal às estradas, o que acarretará numa consequente diminuição do número de
bocas de lobo. Conclusão: As simulações e testes submetidos pelo material de
composição do sistema de drenagem permeável proposto atendem a aplicação em
áreas urbanas com a ausência de lâmina d’água e diminuição do escoamento
superficial, comprovando eficiência na infiltração da água da chuva e redução do
volume das águas direcionadas aos cursos d’água.
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