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1. INTRODUÇÃO 

Historicamente, a drenagem urbana no Brasil esteve focada no tratamento hidráulico para a 
condução do escoamento superficial, resultando na conceituação de sistemas de drenagem baseados 
em condutos, conforme Pompêo (2000). A partir da década de 1990, os centros de pesquisa 
brasileiros em drenagem urbana buscaram adaptar as chamadas de “técnicas compensatórias” (TCs) 
para compensação dos efeitos da urbanização sobre o escoamento superficial, cuja revisão e 
tipologia são discutidas por Baptista et al. (2005). Essas experiências foram adaptações de técnicas 
desenvolvidas por grupos de pesquisa da Europa, Estados Unidos e Austrália. Atualmente, estes 
conceitos provocam uma reflexão e uma mudança de paradigmas em novos Planos Diretores 
Urbanos.  
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É possível observar que os novos conceitos tratam, basicamente, dos mesmos princípios e dos 
mesmos tipos de soluções, sejam estas com medidas estruturais e/ou não-estruturais. Segundo 
Fletcher et al. (2012), essas novas abordagens priorizam princípios de infiltração induzida, retenção, 
(bio) filtração do escoamento superficial, controle na fonte de geração dos escoamentos, integração 
paisagística com espaço urbano, não transferência de impactos para jusante e abordagem 
multidisciplinar com educação ambiental e participação social.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia de pesquisa empregada fundamenta-se na revisão bibliográfica de 
metodologias de dimensionamento para se obter um modelo de dispositivo compensatório 
combinando detenção, retenção e biorretenção, possibilitando resultados satisfatórios para 
qualidade e quantidade, considerando: i) a detenção aliada à biorretenção mais eficiente no controle 
dos impactos das alterações da drenagem urbana no longo prazo; ii) para manter a funcionalidade 
da TC no longo prazo, deve-se prever cenários futuros incluindo etapas de ampliação modular. 

2.1. Abordagem experimental com detenção e biorretenção 

A prática de projetos de obras pluviais de pequeno porte, TCs, exige métodos simples e 
confiáveis no pré-dimensionamento e manutenção (SILVEIRA & GOLDENFUM, 2007), em 
especial para não tornar complexo um estudo de alternativas que, muitas vezes, pode envolver um 
arranjo com diversos dispositivos ou medidas de controle (TCs). O manual de WSUD 
(MELBOURNEWATER, 2003) apresenta frações de eficiência de remoção de poluentes. Por 
exemplo, para uma área de drenagem de 1000 m2, um sistema de biorretencão de 20 m2 de área (2% 
da área de captação) alcança até 99% de eficiência. Usa-se então, a princípio, o dimensionamento 
por detenção do escoamento: 

Para efeitos de cálculo, definem-se as seguintes variáveis de massa em função do tempo: HE 
lâmina d’água de entrada acumulada medida sobre a área em planta da TC, e HS.  a lâmina d’água 
de saída acumulada, também medida sobre a área em planta da TC. O volume máximo de pré-
dimensionamento desta TC é expresso por um conjunto de equações com solução conjunta 
(SILVEIRA & GOLDENFUM, 2007).  
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(Eqs. 1) 

Figura 1 – Esquema demonstrativo da técnica compensatória-TC (ver explicação no texto).  

Na Figura 1, Qi, representa a vazão de entrada à TC, sendo estimada como a vazão futura, ou 
Qpós-urbanização, Qs é a vazão e saída da TC, que tem como meta a vazão de referência ou pré-
urbanização, isto é Qs <= Qpré-urbanização. Por outro lado, Vmaxquanti é o volume de pré-
dimensionamento (mm de altura equivalente) para mitigação do excesso da drenagem urbana, sendo 
o volume total da técnica compensatória igual a VTC = Vmaxquanti•A, que por sua vez equivale a VTC 
= hmax•ATC (planta) ≈ hmax•Abiofiltro (planta). Os coeficientes a, b e c são os parâmetros da equação 
IDF, i é a intensidade da chuva (mm h-1), T é o período de retorno (anos),  tr

 a duração da chuva 
(min), qs é a vazão de saída da TC (mm h-1), A é a área contribuinte a TC, C é o coeficiente de 
escoamento da área de contribuição, L e B representam as dimensões de comprimento e largura do 

dispositivo (m), η é a porosidade do material de enchimento do dispositivo, γ é a razão entre a área 

de percolação e volume do dispositivo (mm), β é o produto do coeficiente de escoamento pela razão 
entre a área contribuinte e a área do dispositivo, Ksat é a condutividade hidráulica saturada do solo 

(mm h-1), α é um coeficiente redutor da eficiência da infiltração devido à colmatação e qpre é a 
vazão de restrição, conforme uma vazão ambiental ou de pré-desenvolvimento estabelecida no 
Plano Diretor de Drenagem. 

Criando cenários futuros, obtêm-se diferentes volumes. A diferença entre o volume do 
presente e o seguinte, o seguinte e seu sucessor, e assim por diante, representa o volume de cada 
módulo, a ser implementado na data a que diz respeito. De forma a finalizar o dimensionamento, 
usa-se a simulação como método de dimensionamento. A partir de resultados do método anterior, 
utiliza-se a laminação do escoamento em piscina nivelada (método de Puls, ver TUCCI, 1993), e a 
infiltração total na área potencial molhada, AwTC induzida verticalmente na base da TC, pelo 
método de Green-Ampt (Tucci, 1993) e nas paredes laterais como infiltração horizontal. A estrutura 
de descarga na saída da técnica compensatória é dimensionada conforme para preservar o 
hidrograma de pré-desenvolvimento (ver Figura 2). A infiltração no fundo e nas paredes laterais 
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depende da granulometria e da geometria do solo que rodeia a técnica compensatória e que 
determinam as características de condutividade hidráulica saturada (Ksnat), potencial de sucção (y) e 
a espessura (dfiltro) do meio com granulometria escolhida ao redor da TC. Supondo a TC com área 
retangular em planta (ATC) e profundidade máxima (hmaxTC), o critério é resumido como: 

otimizar dfiltro, Bfiltro, Ksfiltro, hmaxTC , LTC , sujeito às restrições: 

sendo: CSmáx*QSmáx a máxima carga poluidora (concentração*vazão) que sai por escoamento 
da TC, Cf máx*fTCmáx a máxima carga poluidora que infiltra na TC e Cpadrão*Qpré-urb,máx a máxima 
carga poluidora permitida pelo padrão legal (ver CONAMA 357/05).  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Fazendo a simulação seguindo os passos brevemente mencionados acima, obtêm-se gráficos 
da seguinte forma: 

 
 

Figura 2. Resultados obtidos após simulação. 

 Com esses gráficos é possível visualizar, pelo volume retido, que o volume necessário para a 
TC é aquele do pico de Volume retido (vide Figura 2). Também pode-se verificar o cumprimento da 
restrição de que a vazão de saída é a mesma estipulada para pré urbanização.  
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