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As técnicas compensatórias baseiam-se na retenção e na infiltração das águas precipitadas, 

visando o rearranjo temporal das vazões e a diminuição do volume escoado, reduzindo a 

probabilidade de inundações e possibilitando ganhos na qualidade das águas pluviais (BAPTISTA, 

NASCIMENTO e BARRAUD, 2005). 

Existe na literatura uma coletânea de estudos sobre a eficiência de técnicas compensatórias 

em drenagem urbana, sejam relacionados a aspectos quantitativos, como controle de escoamento 

superficial direto (SCHUELER, 1997; OHNUMA JÚNIOR, 2008; LIMA, 2009; GRACIOSA, 

2010; LUCAS, 2011; ANGELINI SOBRINHA, 2012), e aspectos qualitativos, como remoção de 

particulados e poluentes (SCHUELER, 1997; ROJAS GUTIERREZ, 2011). 

O objetivo deste trabalho é discutir, a partir do Estado da Arte do tema, quais indicadores se 

destacam nas etapas de elaboração do projeto e execução da operação e manutenção. 

A relação dos custos de construção de técnicas compensatórias com a lâmina de chuva que 

esta é capaz de reter ou infiltrar, ou seja, o efeito de compensação de uma estrutura compensatória 

em relação a drenagem convencional é pouco discutida na literatura. Ohnuma Junior (2008) 

levantou custos de algumas estruturas e as relacionou com a capacidade de armazenamento das 

mesmas. O autor destaca o telhado verde com custo de construção de R$ 3100,00 para uma área de 

8 m² e uma trincheira de infiltração com custos de R$ 440,00 por milímetro de chuva precipitada 

(valores baseados na cotação do dólar do ano de 2005). 

Acerca das estruturas pontuais foram levantados os custos de poços de infiltração 

construídos em condomínios residenciais em cumprimento a Lei 13.246 (SÃO CARLOS, 2003) na 

cidade de São Carlos – SP. Esta lei apresenta critérios de dimensionamento determinando o volume 

a ser retido de acordo com as dimensões da área impermeabilizada. Os custos levantados por 

unidade construídas apresentaram valores de R$ 850,00 para uma área de 600 m² e um volume a ser 

retido de 3 m³. 

Comparando as variáveis de projeto têm-se que a lâmina em milímetros de escoamento 

superficial direto retida pelas estruturas convencionais e compensatórias serão denominadas de Y1 e 

Y2, respectivamente, e os custos de investimento das mesmas de X1 e X2. Para tanto, tem-se que 

Y1 / X1 (INVESTIDO) > Y2 / X2 (INVESTIDO). O indicador “mm de abatimento de lâmina de 

escoamento por R$ investido (INV) na técnica compensatória em drenagem urbana” poderá ser 

ampliado incluindo os custos de operação (OPER) e os custos de manutenção (MAN) para a vida 

útil da obra. Dessa forma, para o mesmo exemplo, temos que Y1 / X1 (INV+OPER+MAN) < Y2 / 

X2 (INV+OPER+MAN). 

Outra análise é sobre variáveis qualitativas representadas por “indicadores de qualidade”, a 

partir de parâmetros capazes de confirmar o comportamento de uma gama de outros parâmetros, 

evitando re-trabalho e re-análise. Por exemplo, parâmetros como Turbidez, DQO, séries de Sólidos 

e Nitrogênio, e metais pesados (Cd, Cu, Pb e Zn) são importantes em análises de água em estudos 

de eficiência de técnicas compensatórias em drenagem urbana. Alguns estudos realizam análises de 

parâmetros que poderiam ser reduzidas a poucos parâmetros. Estudos embasados em análises 

multivariadas de dados experimentais confirmam este indicador qualitativo. Neste caso, uma 

primeira análise, dependendo dos propósitos, deve preceder o uso de indicadores.  
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