Projetos e soluções de gestão da água podem ajudar a
aliviar os sistemas públicos de tratamento e promover
economia de recursos

N

as cidades, o ciclo hidrológico
sofre fortes alterações por causa
da mudança da superfície e a
canalização do escoamento. São os
projetos de drenagem urbana que ajudam
a gerenciar o volume de água da chuva
no pavimento e driblar obstáculos como o
material sólido disposto pela população,
que impacta a vida nas cidades.
A pressão sobre recursos hídricos
poderia ser reduzida com o controle
das demandas. Segundo levantamento
global da Unicef e da World Health
Organization (WHO), divulgado em
julho de 2015, a falta de progresso nos
serviços de saneamento básico poderia
“zerar” os avanços obtidos com o maior
acesso a água potável no mundo,
especialmente nas áreas de saúde
pública e sobrevivência infantil.

ACO Drenagem

DRENAGEM EM
ESPAÇOS URBANOS

utilizado para coletar água e direcioná-la
para separadores para pré-tratamento.
Uma medida factível e que representa
também uma mudança de cultura.
O ciclo hidrológico é que faz a água
irrigar o solo e voltar para ele, pela chuva.
Em condições naturais, mantem-se em
equilíbrio, mas com a urbanização de
bacias hidrográficas, os processos de
erosão e inundações são comuns. Isso
obriga a todos a pensarem projetos de
drenagem urbana para possibilitar o reuso,
a preservação e o tratamento da água.

O grande desafio é o projeto ou a
adequação de projetos já existentes
e medidas simples ou sistêmicas
poderiam ajudar a aliviar os sistemas
urbanos de tratamento. Um sistema de
drenagem linear, por exemplo, pode ser
Ciclo hidrológico
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Ampliar o controle e fazer gestão da
água pode reduzir a sobrecarga nas
redes públicas de drenagem e melhorar
significativamente a qualidade da água
utilizada pela população.

Ilhabela

Rua Benedito Félix. O local está a 80 cm do
nível do mar, com declividade praticamente
nula e a solução de drenagem garante alta
capacidade hidráulica e performance em
casos de chuvas fortes ou risco potencial
de enchente. ACO Monoblock® é resiste à
maresia e tem a garantia de longa vida útil.

Em Ilhabela, a Prefeitura realizou um
projeto integrado de drenagem para a
Reurbanização da Avenida Principal, que
abrange o trecho da Av. Pedro Paula de
Moraes, no Saco da Capela, utilizando,
entre outras soluções, o sistema de
drenagem ACO Monoblock® fabricado em
concreto polímero, composto de canais
com grelhas integradas (monolítico),
antirroubo e altamente resistente.
A obra impacta diretamente a diminuição
de custos na cadeia de tratamento de água
da cidade e o projeto abrangeu as avenidas
Pedro Paula de Moraes, Dona Germana e a

Em obra Reurbanização da
Avenida Principal de Ilhabela - SP

Sistema de Drenagem ACO Monoblock RD
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guiadeprefeitura.com.br

Futuro agora
Segundo a Unesco, mantendo os padrões
atuais de consumo, em 2030 o mundo
enfrentará um déficit de abastecimento
de água de 40%.
“Quando você capta a água e direciona
o seu escoamento, minimiza o impacto
que uma chuva forte pode causar na
malha urbana. Vemos que a drenagem
projetada na maioria das grandes
cidades não previa mudanças climáticas
como
as
que
estamos
vivendo.
Responsabilizar-se por essa destinação
é uma tendência e uma maneira de
repensar não só os espaços urbanos,
mas também a preservação da água”,
explica o engenheiro e diretor da
ACO Brasil, Fernando Hermann
Wickert.

e Cônego Domênico (SP), rodovia
Freeway (RS) o centro da cidade do Rio
de Janeiro (RJ) também têm instalados
canais da linha ACO Monoblock® para
direcionar seguramente o volume de
água depositado no pavimento e que
mudou o cenário de alagamento vivido
antes da instalação dos produtos.

Bons
exemplos
são
os
projetos
integrados de gestão de águas pluviais,
onde o recurso é captado, previamente
tratado (com a separação de impurezas
como óleo, por exemplo), retido
(armazenado) e destinado de maneira
correta e controlada no meio ambiente
ou nos sistemas públicos de tratamento.
Há mais de 70 anos, a ACO desenvolve
soluções que coletem água e permitam
tratar, reter e destiná-la de maneira
controlada. A tecnologia desenvolvida
pode servir áreas residenciais, industriais,
áreas produtivas ou áreas públicas.
A drenagem no túnel do Anhangabaú
(SP), rodovias Dom Pedro, Imigrantes

Centro da cidade do Rio de Janeiro - RJ

Mais informações:
www.acodrenagem.com.br
aco@acodrenagem.com.br
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