
 Altair Rosa  - USP - SC 
Eduardo Mario Mendiondo – USP - SC 

Vladimir C. Borges de Souza - UFA 
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COMPENSATÓRIAS (TC) NO CONTROLE DE 
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INTRODUÇÃO E OBJETIVO  
Drenagem urbana no Brasil esteve focada no tratamento 

hidráulico 

 

 

 

Técnicas Compensatórias (TCs) 

 

O objetivo da pesquisa é estudar e comparar metodologias 
e critérios de dimensionamento teóricos, agregando o 
conceito de “eficiência generalizada”, de técnicas 
compensatórias (TCs) de detenção e biorretenção para 
controle da poluição difusa.  



Figura 1: Esquema da metodologia e estrutura de desenvolvimento da pesquisa 

METODOLOGIA  
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  Abordagem experimental com detenção e biorretenção 
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Figura 2: Esquema demonstrativo da técnica compensatória-TC  

Simulação de cenários futuros 

	  

1. QS, máx  ≤ Q pré-urbanização, máx   [restrição de vazões máximas] 

 2. ΔPe*Abacia ≤ VmáxTC + 2*Ksfiltro*Aw (hmáx,TC,LTC)*dr [restrição de excessos do escoamento] 

 3. CSmáx*QSmáx + Cf Max*fTCmáx ≤ Cpadrão*Qpré-urb,máx [restrição de excessos de carga poluidora], 

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).  



	   	  

Resultados obtidos após simulação 
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Figura 4: Corte lateral - Técnica Compensatória Modulada 
 Figura 5: Corte frontal - Técnica Compensatória Modulada 
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