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RESUMO 

O crescimento urbano desordenado tem como consequência o aumento da taxa de 

impermeabilização do solo, provocando alterações nas condições naturais de escoamento 

superficial de águas pluviais na bacia hidrográfica pelo aumento da vazão de pico e diminuição 

do tempo de concentração. Uma medida de controle para mitigar esse processo é a implantação 

de reservatórios de detenção, minimizando o impacto hidrológico pela detenção dos 

escoamentos e amortecimento dos picos de vazão por meio do armazenamento dos deflúvios. 

O objetivo deste trabalho é analisar a capacidade de um reservatório de detenção no município 

de Ribeirão Preto – SP, usando a função Gama proposta por Porto (1989). A partir dos 

resultados obtidos, é possível constatar que, para o tempo de retorno de 5 anos, o volume de 

armazenamento calculado é similar ao volume do reservatório existente, dado a característica e 

aproximação do método de análise. Para tempos de retorno superiores a 10 anos, o reservatório 

de detenção apresentou desempenho bastante inferior. O volume necessário de armazenamento 

para atenuação do pico de vazão para tempos de retorno superiores a 50 anos, apresentou-se 

superior ao dobro do volume estimado do reservatório em estudo. 

 

Palavras-chave: Bacias de detenção; Amortecimento de cheias; Controle de enchentes; 

Medida de controle estruturais. 

 

INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização não planejado de bacias hidrográficas provoca alterações no 

regime natural de drenagem destas bacias, favorecendo a ocorrência de inundações com maior 

frequência. Dentre as alterações provocadas pelo crescimento urbano, pode-se citar a 

impermeabilização do solo, o aumento do escoamento superficial com maior velocidade e o 

aumento de vazões de pico. (FINOTTI et al., 2009) 
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Uma medida para controle destas cheias urbanas é a implantação de reservatórios de 

detenção, também chamados de bacias de detenção ou piscinões, para redução dos picos de 

vazão. Segundo Porto (1998), este dispositivo é capaz de absorver o excesso de vazão por algum 

tempo e, através de uma estrutura hidráulica, liberar o volume retido em condições condizentes 

com a capacidade dos canais a jusante, podendo ser dimensionado de modo a operar de forma 

natural. 

Existem diversos métodos para o dimensionamento do volume de amortecimento de 

cheias urbanas para reservatórios de detenção. Uma das formas de estimar este volume é através 

da função Gama, proposta por Porto (1989). Para esta análise são necessários os parâmetros de 

vazão máxima da hidrógrafa, tempo de pico do hidrograma afluente e do fator de aspecto n. 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é analisar a capacidade de um reservatório de 

detenção no município de Ribeirão Preto – SP (Figura 1) situado na Avenida Maurílio Biagi, 

próximo ao Centro Universitário Estácio|UniSEB, usando a função Gama e avaliar o 

dimensionamento do reservatório para um período de retorno de 5 até 100 anos. 

 
Figura 1 – Reservatório de detenção. 

Fonte: Adaptado de Google Earth (2016)  

METODOLOGIA 

Inicialmente, delimitou-se a sub-bacia (Figura 2) situada na bacia do Córrego Retiro 

Saudoso, ao qual o reservatório está implantado, através de cartas topográficas do IBGE (1971; 

1979; 1982). Utilizando-se imagens de satélite, obtida através do Google Earth, 

georeferenciadas sob a área de influência delimitada, para extração dos dados referente as áreas 

urbanas e rurais.  
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Figura 2 – Sub-bacia de estudo. 

Fonte: Cartas topográficas IBGE (1971; 1979; 1982) e Google Earth (2016). Com modificações. 

Determinou-se a seção média do reservatório de detenção em análise, o comprimento e 

o volume estimado (165.000 m3) por meio de medições in loco, realizadas com o medidor laser 

de distâncias Bosch GLM 80 + R 60 Professional. 

O tempo de concentração, foi calculado através da fórmula empírica do California 

Culverts Practice, Equação 1, conforme orientação do Guia prático para projetos de pequenas 

obras hidráulicas (DAEE, 2005).  

𝑇𝑐 = 57. (
𝐿2

𝐼𝑒𝑞
)0,385          (1) 

Sendo Tc: tempo de concentração (min); L: comprimento do talvegue (km) e Ieq: 

declividade equivalente do talvegue (m/km). 

As vazões de pico foram calculadas pelo método SCS (Soil Conservation Service) do 

departamento de Agricultura dos Estados Unidos e com o auxílio do programa HEC-HMS 

desenvolvido pelo Hydrologic Engineering Center.  

Classificou-se o solo como tipo B, conforme grupos de solo utilizados no método SCS, 

devido a tipologia geológica do local. A determinação do coeficiente de escoamento superficial 

(CN), foi obtida por média ponderada das áreas da sub-bacia, utilizando a condição antecedente 

CNII, com seus respectivos coeficientes das áreas urbana e rural.  

A distribuição da chuva no tempo foi obtida pela curva IDF (Intensidade-Duração-

Frequência) de Serrana – SP, localidade mais próxima da sub-bacia, fornecida pelo DAEE 
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(1999), uma vez que Ribeirão Preto – SP não possui modelos válidos para este fim. A curva 

IDF do município de Serrana – SP é apresentada na Equação 2: 

𝑖 = 39,8213(𝑡 + 25)−0,8987 + 9,1245(𝑡 + 15)−0,8658. [−0,4786 − 0,9085. ln(ln (
𝑇

𝑇−1
)]  (2) 

Para i: intensidade da chuva (mm/min); t: duração da chuva (min) e T: período de 

retorno (anos). 

 O tempo de duração da chuva, para elaboração do hietograma de projeto, adotado foi de 

120 minutos, por ser um tempo superior ao tempo de concentração, garantindo que ocorra a 

vazão de pico. 

A partir dos dados anteriores, obteve-se o hietograma de projeto por blocos alternados 

e com auxílio do software HEC-HMS calculou-se as vazões de pico para tempos de retorno de 

5, 10, 25, 50 e 100 anos. 

Porto (1989), demonstrou que o volume aproximado do reservatório de detenção pode 

ser obtido pela Equação 3. 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =
𝑣𝑚𝑎𝑥

𝑣𝑜𝑙
=

𝑣𝑚𝑎𝑥

√
2𝜋

𝑛
.𝑖𝑝.𝑡𝑝

         (3) 

Sendo Vmax: parâmetro adimensional (vmax/vol); vmax: máximo volume de 

armazenamento (m³); vol: volume estimado do hidrograma afluente obtido através da função 

do tipo distribuição Gama (m³); n: fator de aspecto. Varia de 4 a 12. Adotado n=8, conforme 

aconselhado por Tomaz (2010); ip: vazão máxima da hidrógrafa de entrada (m³/s); tp: tempo 

de pico do hidrogramas afluente (s). 

O parâmetro adimensional que une a característica topográfica do reservatório com o 

expoente da lei de descarga do extravasor é denominado α. Para uma avaliação sem a curva 

cota-volume (mais conservadora), utilizou-se α=2/3, conforme sugerido por Porto (1998). A 

partir do fator de aspecto adotado (n=8) e o gráfico adimensional apresentado por Porto (1989) 

para b=1,5 obteve-se o valor de Vmax = 0,45.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da área da sub-bacia delimitada, conforme apresentado na Figura 2, extraiu-se 

os dados a seguir: 

Área urbana 

(km2) 

Área rural 

(km2) 

Área total 

(km2) 

Comprimento 

do talvegue (m) 

Diferença de 

cota (m) 

Declividade 

média (m/m) 

12,2 15,4 27,6 7842 140 0,017853 

Tabela 1 – Dados físicos da sub-bacia do córrego Retiro Saudoso.  

A partir da Equação 1 calculou-se o tempo de concentração de 91,77 minutos. O tempo 

de pico, obtido a partir da equação Tp = 0,6.Tc decorrente do método SCS, é de 55,06 minutos. 
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 Para área urbana, caracterizada como zona residencial com lotes menores que 500m² e 

zonas comerciais de escritórios, adotou-se CNII igual a 85. Para área rural, caracterizada como 

plantações regulares em curvas de nível, foi adotado o valor CNII de 77. Através de média 

ponderada pelas áreas obteve-se o valor do CNII médio de 80,54 e infiltração potencial máxima 

de 61,4mm, conforme método SCS. 

A partir dos hietogramas de projeto, obtidos pelo método SCS, e com auxílio do 

software HEC-HMS calculou-se as vazões de pico. Estimou-se o volume de detenção para 

eventos de chuva com duração de 120 minutos e períodos de retorno de 5, 10, 25, 50 e 100 anos 

conforme metodologia proposta por Porto (1989). Os resultados são mostrados na Tabela 2. 

 

Tempo 

de 

Retorno 

Duração 

da chuva 

Vazão 

máxima  

Tempo 

de pico  
n 

Volume de 

detenção 

estimado 

Volume 

excedente 

Relação Vol. 

Excedente / 

Vol. 

Estimado 

(Anos) (min) (m3/s) (min) (4 ≤ n ≤ 12) (m3) (m3) (%) 

5 120 129,1 55,06 8 170087 5087 3,1% 

10 120 168,8 55,06 8 222391 57391 34,8% 

25 120 222,1 55,06 8 292613 127613 77,3% 

50 120 263,2 55,06 8 346761 181761 110,2% 

100 120 304,9 55,06 8 401700 236700 143,5% 

Tabela 2 – Volumes máximos de armazenamento obtidos a partir da função Gama. 

 

Para o tempo de retorno de 5 anos nota-se que o volume de armazenamento calculado 

pelo método da função Gama é próximo ao volume existente do reservatório de detenção em 

estudo. 

Observa-se que, para o tempo de retorno de 10 anos, o volume de armazenamento 

necessário para o amortecimento da vazão de cheia excede cerca de 34,8% do volume do 

reservatório existente, fazendo-se necessário a ampliação do reservatório correspondente ao 

volume excedente de 57.391m³. A mesma análise pode ser feita para os demais tempos de 

retorno. 

Nota-se que para tempos de retorno superiores a 50 anos, o volume necessário de 

armazenamento é superior ao dobro do volume atual do reservatório. O volume de detenção de 

água pluvial necessário para o tempo de retorno de 100 anos, por exemplo, é de cerca de 

401.700 m³, enquanto que o volume atual do reservatório existente é de aproximadamente 

165.000 m³. 
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CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos, é possível constatar que, para o tempo de retorno de 5 

anos, o volume de armazenamento calculado é similar ao volume do reservatório existente, 

dado a característica e aproximação do método de análise. Para tempos de retorno superiores a 

10 anos, o reservatório de detenção apresentou desempenho bastante inferior. O volume 

necessário de armazenamento para atenuação do pico de vazão para tempos de retorno 

superiores a 50 anos, apresentou-se superior ao dobro do volume estimado do reservatório em 

estudo.  
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