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IMPACTO DAS ALTERAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS NO 

RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO DO PACAEMBU-SP: AVALIAÇÃO DA 

SEGURANÇA HÍDRICA QUANTO AO RISCO DE CHEIAS 

Marcus Nóbrega Gomes Júnior¹; Pedro Henrique Alves Braga² & Eduardo Mario Mendiondo3 

RESUMO – As alterações antrópicas em escala de bacia geram impactos no ciclo hidrológico que 

podem estar associadas a maiores riscos de enchentes em grandes centros urbanos. O manejo desse 

risco deve ser abordado de maneira integrada ao sistema de drenagem receptor e soluções de 

transferência de risco à jusante, como a introdução de maior capacidade hidráulica via galerias, já são 

obsoletas nesses casos. Assim, o uso de técnicas compensatórias em drenagem urbana, especialmente 

as bacias de detenção, são soluções alternativas aos sistemas convencionais para áreas de drenagem 

relativamente grandes. Um exemplo desse tipo de solução é a bacia de detenção do Pacaembu, que 

foi projetada e construída na década 90. O objetivo desse trabalho é avaliar o impacto das alterações 

pluviométricas nesse reservatório. Utilizando-se um hietograma definido no dia 19/03/1993, o 

modelo chuva-vazão do Santa Barbara Urban Hydrograph (SBUH) , o modelo de infiltração Horton 

e o modelo de propagação de vazão em reservatórios PULS, foi possível avaliar os hidrogramas e 

níveis atingidos no reservatório para a chuva de projeto de 2 horas de duração e 25 anos de tempo de 

recorrência. Um cenário de insegurança ou de maior risco de extravasamento é esperado, 

principalmente pelo aumento das precipitações para a recorrência de 25 anos e também pela 

divergência do modelo chuva-vazão proposto pelos autores e por Canholi (2005), mesmo sendo 

considerados parâmetros similares aos de projeto. Os modelos elaborados podem ser utilizados para 

a avaliação de enchentes e de impactos de eventos extremos em reservatórios para o controle de 

cheias. 

ABSTRACT –  Anthropogenic changes in the watershed scale engender hydrological cycle impacts, 

which can be associated to the increasing flood risks in large urban centers. The management of this 

risk must be approached in an integrated way to the drainage system of the city and risk-transfer 

solutions, such as the introduction of new pipe lines, are not feasible in those cases. Thus, the use of 

compensatory techniques in urban drainage, especially detention ponds, are alternative solutions to 

conventional systems for relatively large drainage areas. An example of such a solution is the is the 

Pacaembu detention pond, which was designed and built in the 1990s. Therefore, the objective of this 

work is to evaluate the impact of pluviometric changes in this reservoir. Using a hietogram defined 

on 03/19/1993, the Santa Barbara Urban Hydrograph (SBUH) rain-flow model, the Horton infiltration 

model and the reservoir flow propagation model PULS, evaluate the hydrographs and water levels 

reached in the reservoir for a 2 hour 25-yr design storm was possible. The results indicated a scenario 

of water insecurity or greater risk of overtopping, mainly due to the increase in rainfall for the 25-

year storm and also by the divergence of the rain-flow model proposed by the authors and by 

Canholi’s (2005) project. The models developed can be used for the evaluation of floods and impacts 

of extreme events in reservoirs designed for the control of floods. 

Palavras-Chave: Piscinão-Pacaembu, Impactos, Mudanças-Climáticas. 
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INTRODUÇÃO 

Ao longo do crescimento urbano no Brasil, questões relacionadas a drenagem foram tratadas 

em sua maioria pela concepção higienista (CASTRO, SILVA e SILVEIRA, 2011). Contudo, em 

decorrência da impermeabilização de superfícies, retirada da cobertura vegetal, compactação do solo, 

ocupação das calhas naturais dos rios e consequente diminuição de tempos de concentração, soluções 

de drenagem associadas com a visão higienista geram a transferência de riscos à jusante quando 

consideram apenas a retificação de canais naturais, introduzindo menores resistências ao escoamento.  

Desse modo, soluções alternativas de drenagem como bacias de detenção são possibilidades 

para sanar problemas de enchentes e da piora da qualidade da água em grandes centros urbanos. A 

cidade de São Paulo historicamente sofre com alagamentos e inundações. Um exemplo disso são as 

inundações na avenida Pacaembu, datadas desde a década de 60, causando danos materiais, ao 

comércio e ao tráfego. Canholi (2005) estimou na época de 1993-1994, um fluxo médio diário de 

60mil veículos nas duas pistas da avenida. 

Soluções convencionais com túneis ou o incremento de novas galerias foram propostas para 

sanar o problema, entretanto por fatores econômicos e executivos, essas eram sempre postergadas. 

Assim, uma alternativa não convencional, que consistia na execução de um reservatório enterrado na 

praça Charles Miller, foi proposta por Canholi (2005) para mitigar os impactos e devolver ao sistema 

de drenagem receptor uma vazão compatível para determinado risco admitido. 

Diversos estudos foram elaborados para a determinação da tormenta crítica de projeto. A partir 

de medições in loco, Canholi (2005) utilizou um hietograma medido de uma chuva específica, 

calibrou parâmetros de infiltração do modelo Horton e a partir de chuvas medidas nos anos de 1992-

1993 calibrou um modelo chuva-vazão baseado no hidrograma do método Santa Barbara Urban 

Hydrograph, via convolução de hidrogramas unitários para dado bloco de um hietograma. 

Porém segundo estudos como o de Marengo (2014) e de Dufek e Ambrizzi (2007), a intensidade 

das chuvas vem aumentando nos últimos anos na região metropolitana de São Paulo. Com isso, o 

risco admitido no projeto tende a aumentar, isto é, seu tempo de retorno atendido durante a vida útil 

da obra hidráulica, tende a reduzir, o que pode significar em prejuízos mais frequentes à jusante pela 

não estacionariedade das curvas IDFs por efeitos das mudanças climáticas. 

  Diante disso, esse trabalho tem por objetivo elaborar um modelo hidráulico e hidrológico, de 

modo a possibilitar avaliar os impactos das alterações pluviométricas na bacia de detenção do 

Pacaembu-SP. Buscar-se-á utilizar os mesmos parâmetros de projeto para os modelos hidráulicos e 

hidrológicos com as informações obtidas na bibliografia, de modo a avaliar o impacto da chuva de 

projeto de acordo com dados de precipitação mais recentes obtidos por IDFs atualizadas, haja vista 
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que Canholi (2005) utilizou uma IDF publicada em Magni (1986). Com isso será possível analisar o 

quanto esse sistema é sensível a variações pluviométricas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A figura 1 representa o esquema da metodologia desse trabalho. 

 
Figura 1 – Esquema apresentando a sequência metodológica do trabalho. 

 

Informações da Bacia 

A bacia de estudo corresponde a 70% daquela contribuinte para a galeria da avenida Pacaembu 

e corresponde a uma área de drenagem de 2.22km², tempo de concentração de aproximadamente 15 

minutos, fração impermeável total de 55% e diretamente conectada de 45%, em 1993. A capacidade 

máxima e mínima de infiltração estimada por Canholi (2005) foi de 30 e 4.5mm/h respectivamente.  

 

Função cota-área e cota-volume 

Para a determinação das funções que descrevem a variação da área e do volume, é necessário 

dispor de informações relativas à geometria do reservatório. Canholi (2005) não publica de fato essas 

informações, entretanto é possível determinar essas funções de área e de armazenamento sob as 

seguintes hipóteses: 

• Razão de aspecto do reservatório = 2 

• Inclinação dos taludes = 1:2,5 

• Projeção superior do reservatório = 1.500,00m² = 1,5ha 

• Altura total do reservatório = 6,25m 

• Volume do reservatório aproximadamente = 74.000m³ 
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Na figura 2 é possível observar o croqui utilizado como base de cálculo para a elaboração das 

curvas cota área e cota volume. 

 
Figura 2 – Croqui utilizado como base para elaboração de curva cota-área e cota volume. 

 

Assim, foi possível definir a função que descreve a área para cada incremento de altura, dada 

pela equação 1: 

A(∆h) = 9.193,68 + 929.01. ∆h                                                                                (1) 

Onde Δh é a altura do reservatório em metros em relação a cota 737.75m e A é a área de projeção do 

reservatório em metros quadrados. 

 

A integração dessa área em relação a altura representa o volume do reservatório e esse valor 

diverge em apenas 2% do valor obtido por Canholi (2005). Desse modo, utilizando-se a eq. (1) obtém-

se as curvas cota-área e cota-volume do reservatório apresentadas na figura 6. 

 

 MODELO HIDROLÓGICO 

Distribuição Temporal  

A distribuição temporal adotada será àquela observada no dia 19/02/1993, figura3. 

 
Figura 3 – Distribuição temporal observada no dia 19/02/1993. 

Método de Infiltração 

O método de infiltração utilizado para a realização da separação do escoamento é o mesmo 

utilizado por Canholi (2005), dado pela equação 2: 

f(t) = fc + (f0 − fc)−kt (2) 
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Onde fc é a infiltração final ou constante mm/h estimada em 30mm/h, f0 é a infiltração inicial em mm/h 

estimada em 4,5mm/h, t é o tempo em horas e k uma constante de decaimento que depende de condições locais 

e será adotada nos cálculos igual a 0,67/h, valor mínimo indicado por Akan (1993). 

 

Método Chuva-Vazão 

O método SBUH (Santa Barbara Urban Hydrograph), desenvolvido em 1975 pelo Santa 

Barbara County Flood Control and Water Conservation District, Califórnia (STUBCHAER ,1975) 

tem grande aplicação pela simplicidade no modo de se obter a hidrógrafa resultante de vários blocos 

de chuva. Por considerar uma hipótese de reservatório linear, a solução do balanço de massa temporal 

é facilitada pois se conhece a relação volume-vazão para cada caso.  

Além disso, o método tem por princípio a total conectividade das áreas impermeáveis ao 

sistema de drenagem receptor. Desse modo, a parcela impermeável exerce vazão instantânea na bacia, 

enquanto a parte permeável deve ser considerada fazendo-se a separação do escoamento considerando 

algum método de infiltração. Um esquema é apresentado na figura 4. 

 
Figura 4 – Esquema demonstrando total conectividade das áreas impermeáveis ao sistema de drenagem 

receptor. 

As equações que descrevem o modelo são descritas em pelas equações 3, 4 e 5. 

I = [i. d +   ie(1 − d)]A                                                                                                           (3) 

Kr = ∆t/(2K + ∆t)                                                                                                                  (4) 

Q(t) = Qt−1 + Kr(I1 + I2 − 2Qt−1)                                                                                        (5) 

Onde: i é a ordenada do hidrograma instantâneo, ie é a chuva efetiva obtida pela separação do escoamento com 

o método de infiltração Horton, K é a constante do reservatório adotada como o tempo de concentração da 

bacia, d é a proporção entre a área impermeável diretamente conectada e a área total da bacia em decimais,  Δt 

é a discretização temporal, Kr é a constante de amortecimento do hidrograma e Q é a vazão. As equações são 

válidas para qualquer sistema de unidades consistente. 

 

MODELO HIDRÁULICO 

Método de propagação de vazão 

O balanço de massa em um reservatório com volume de controle definido pode ser obtido por 

simplificações no Teorema de Transporte de Reynolds, simplificadamente resumido na equação 6. 

Qin − Qout =
dS

dt
 (6) 
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Onde Qin é a vazão de entrada, Qout é a vazão de saída e S é o volume armazenado ambos para um instante de 

tempo t. 

 

No caso mais geral de descarga dupla por orifícios e vertedores, pode-se escrever a vazão de 

saída como a soma tempo a tempo das vazões que saem pelo orifício de fundo e pelo vertedor 

(Equação 7). 

Qout = Qvert + Qorif                                                                                                 (7) 

 

Definindo um tempo discreto ∆𝑡 e integrando por diferenças finitas, a equação 8 se transforma 

na equação 8: 

Qin,1 + Qin,2 + (
2S1

Δt
− Qout,1) = (

2S2

Δt
+ Qout,2) = A2 (8) 

 

Desse modo, conhecendo as curvas cota-volume-descarga do reservatório, figuras 5 e 6, obtém-

se tempo a tempo as vazões efluentes em um dado reservatório de geometria e hidrograma afluente 

conhecido. O método tabular se dá na forma de pesquisas em tabelas auxiliares e o método gráfico é 

facilmente aplicado calculando-se o fator A2 para cada passo de tempo e buscando nas curvas 

auxiliares os volumes e descargas respectivos para esse fator de armazenamento. 

 

CALIBRAÇÃO DO MODELO HIDRÁULICO 

Curva cota-descarga 

Os parâmetros desconhecidos que Canholi (2005) utilizou em seu Flood Routing são os 

coeficientes de descarga do orifício de fundo e do vertedor e discretização da altura no cálculo das 

tabelas auxiliares do método. Desse modo é necessário calibrar esses valores. Uma vez elaborado o 

modelo hidráulico, deve-se estabelecer algumas condições de contorno e uma função cota-descarga. 

Em linhas gerais, a equação 9 descreve a curva cota-descarga do sistema quando a carga hidráulica 

no orifício excede mais que 3 vezes sua altura. 

Se h ≥ 4.65 →  Qout(h) = Cd,orif. Ae. √2gh + Cd,vert. Lef. (h − 4,65)
3
2

Se h < 4.65 → Qout(h) = Cd,orif. Ae. [2g(h − horif/2)]0.5
 (9) 

Onde Qout é a vazão efluente ao reservatório, h é a altura em relação a cota de fundo do reservatório, Cd,orif é o 

coeficiente de descarga do orifício, Cd,vert é o coeficiente de descarga do vertedor, Lef é o comprimento efetivo 

da soleira do vertedor, Ae é a área efetiva do orifício e g é a aceleração da gravidade. Todas as variáveis são 

válidas para sistemas de unidade consistentes. 

 

É importante ressaltar a condição de escoamento do orifício, que é regido pela lei dos grandes 

orifícios até a altura d’água de 3 vezes sua altura sendo, portanto, essa consideração admitida. As 

condições de contorno adotadas foram que a vazão na cota 743.90 tenderia a 11.2m³/s e que a vazão 
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máxima efluente definida para o hidrograma de entrada obtido por Canholi (2005) seja próxima de 

12m³/s. Como há duas variáveis de decisão, pode-se calcular uma e estimar a outra por uma função 

objetivo. Desse modo, estimando o coeficiente de descarga do orifício de fundo igual a 0,61 e 

multiplicando-se pelo fator de contração incompleta obtém-se seu valor igual a 0,68, resolve-se o 

problema considerando apenas o coeficiente de descarga do vertedor como única variável.  

A figura 5 representa a simulação do hidrograma de entrada no modelo hidráulico elaborado 

que obteve como resultados o valor de 2,10 para o coeficiente de descarga do vertedor. 

 
Figura 5 - Simulação do hidrograma de entrada. 

 

Tabela 1 – Parâmetros obtidos via modelagem hidráulica com o hidrograma utilizado por Canholi (2005) 

Reservatório Orifício Vertedor 

NAmáx 743,94m Qmáx 3.62m³/s Qmáx 8.04m³/s 

tp 1,5h Carga 5.94m Carga 1,54m 

Qmáx 11,66m³/s tp 1,5h tp 1,5h 

Onde NAmáx é a cota máxima que o reservatório atingiu, tp é o tempo de pico, Qmáx é a vazão máxima modelada 

e Carga é a carga hidráulica máxima que o dispositivo hidráulico foi submetido. 

 

A figura 6 representa as curvas cota-descarga-volume do reservatório. 
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Figura 6 - curvas cota-descarga-volume do reservatório. 

 

SIMULAÇÕES COM OS NOVOS EVENTOS DE TR = 25 ANOS (RISCO 4% ANUAL) 

O modelo chuva-vazão desenhado por Canholi (2005) levou em consideração chuvas medidas 

de 5 em 5 minutos no período chuvoso de dezembro de 1992 a março de 1993. Foi utilizado o evento 

do dia 19/2/1993 para calibração dos parâmetros hidrológicos. Contudo, Canholi (2005) adota um 

coeficiente de runoff igual a 0,61, o que na visão dos autores corrobora com uma bacia não condizente 

com os parâmetros de infiltração adotados via simulações de separação do escoamento pelo método 

Horton.  

Desse modo, observa-se claramente para as mesmas vazões de pico, maiores volumes afluentes 

no modelo hidrológico elaborado pelos autores em comparação com o calibrado por Canholi (2005). 

A figura 7 apresenta as simulações feitas para as novas precipitações com duração de 2h, distribuição 

temporal observada e tempo de retorno de 25 anos, obtidas em Mero e Magni (2015) citado por DAEE 

(2018, p. 39), Martinez e Magni (1999) citado por DAEE (2018, p. 36) e Martinez e Piteri (2015) 

citado por DAEE (2018, p. 33). A vazão alvo efluente foi definida em 19m³/s.  

Comparando-se os resultados modelados com os obtidos por Canholi (2005), obtém-se as 

relações entre as vazões efluentes, volumes e áreas do reservatório para as chuvas de 2h e tempo de 

retorno de 25 anos para 1982, 1999 e 2015. A figura 8 relaciona essas grandezas em porcentagem, 

indicando um cenário de insegurança hídrica por necessitar maiores áreas e volumes para atender o 

risco anual de 4%. 



                                                            

XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 9 

 

Figura 7 – Simulações para P = 80.2 ; 85.1 ; 92.2 mm 

 

 

Figura 8 – Razão entre volume, área e vazão efluente em relação ao reservatório projetado 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos permitem concluir que o modelo chuva-vazão utilizado infere totalmente 

na avaliação do impacto de um evento padronizado. Embora tenha sido usado o mesmo hietograma, 

parâmetros de infiltração semelhantes e modelo hidráulico calibrado para a vazão afluente obtida no 

projeto do Piscinão, o modelo chuva-vazão diferiu daquele obtido por Canholi (2005). De fato, o 

autor menciona que calibrou o modelo com 1 ano de chuvas utilizando o método Santa Barbara 

Urban Hydrograph (SBUH), mas não menciona os coeficientes de amortecimento do método, o 
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coeficiente de decaimento de Horton ou a curva cota-área-volume. Além disso o mesmo autor 

menciona que foi adotado um coeficiente de runoff de 0,61, o que na visão dos presentes autores 

parece estar subestimado haja vista a baixa capacidade de infiltração inicial e final adotada por 

Canholi (2005). 

Por outro lado, fica claro a importância volumétrica da chuva quando da análise de reservatórios 

de detenção. Mesmo para as mesmas condições do reservatório e da bacia, houveram diferenças 

significativas de volume, área e vazão efluente para as chuvas de mesmo risco anual, mas com novas 

IDFs. Isso mostra o impacto da não estacionariedade das precipitações e das curvas intensidade-

duração-frequência. Além disso, o modelo elaborado é genérico e pode servir para a análise de outras 

bacias de detenção, tendo utilidade para a previsão de enchentes. Desse modo recomenda-se para 

trabalhos futuros a avaliação dos impactos de mudanças climáticas em outros reservatórios de 

relevância. 
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