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RESUMO 

O problema das enchentes passou a ser algo cada vez mais frequente na 

vida da população de determinadas cidades. No noroeste paulista é possível 

presenciar as inundações em períodos de chuvas intensas – entre dezembro e 

março – desse modo, a vazão d’água excede a capacidade de escoamento e os rios 

ou córregos transbordam e invadem o perímetro urbano. Entretanto, a ocorrência é 

agravada em virtude das inúmeras alterações no ciclo hidrológico natural e ao 

processo desordenado de ocupação do solo urbano.  

O sistema de drenagem se destaca dentre os vários métodos de 

escoamento/contenção de águas pluviais. Dessa maneira, o presente trabalho o tem 

como proposta analisar o sistema de drenagem e abordar os fatores que atuam na 

sistemática das enchentes na cidade de estudo - São José do Rio Preto – SP – e 

apresentar um trabalho desenvolvido por meio do software Qgis, enfatizando os 

córregos Canela e Borá que cruzam as principais avenidas ocasionando as 

enchentes. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Enchente, São José do Rio Preto, Software Qgis.  

 



2 
 

ABSTRACT 

 The problem of floods has become more and more frequent in the life of the 

population of certain cities. In the northwest of São Paulo it is possible to witness the 

floods during periods of intense rainfall - between December and March - thus, the 

water flow exceeds the flow capacity and the rivers or streams overflow and invade 

the urban perimeter. However, the occurrence is aggravated by the numerous 

alterations in the natural hydrological cycle and the disordered process of urban land 

occupation. 

 The drainage system stands out among the various methods of drainage / 

containment of rainwater. In this way, the present work has as its proposal to analyze 

the drainage system and to address the factors that affect the flooding system in the 

city of study - São José do Rio Preto - SP - and present a work developed through 

Qgis software, emphasizing the Canela and Borá streams that cross the main 

avenues causing the floods. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na segunda metade do século XX ocorreu uma aceleração desordenada do 

desenvolvimento urbano o que gerou uma concentração de população em pequenos 

espaços, assim ocasionando impacto ao ecossistema terrestre e aquático e a 

própria população por meio das inundações, gerando perda da qualidade de vida.  

Segundo Tucci (2005), as inundações são caudadas pelo acúmulo de água 

que atinge a parte apropriada da sociedade, e toda essa água não consegue ser 

drenada pelos locais de escoamento e leitos. 

As águas dos rios escoam em alta velocidade, devido à declividade na sua 

borda que facilita na drenagem. À medida que esta declividade diminui, o 

escoamento perde velocidade provocando alagamentos no leito. 

As vazões dos afluentes aos receptores aumentam devido à redução do 

tempo de concentração causada pelo crescimento urbano e simultaneamente a 

execução de obras de macrodrenagem, Martins (1995). 

Dessa forma, impactos negativos são ocasionados à população em virtude 

das enchentes, como: contaminação por doenças, transmitidas pela água das 

chuvas, perdas humanas e perdas materiais. 

A grande necessidade é controlar o problema com a realização de ações 

ordenadas para o equilíbrio do desenvolvimento urbano, junto às condições 

ambientais da cidade. É preciso buscar soluções para minimizar os efeitos negativos 

da urbanização e integrar o gerenciamento das áreas vulneráveis as enchentes, com 

as demais esferas do planejamento. 

Segundo Canholi (1995), especialistas na área de drenagem, colocam em 

pauta todo ano soluções definitivas para o caso de enchentes, baseados em estudos 

e pesquisas realizadas em países desenvolvidos. 

É preciso destacar que as áreas suscetíveis a enchentes surgem por 

processos naturais ou pela ocupação antrópica, de modo que tanto em áreas não 

urbanizadas quanto em áreas urbanizadas ocorrem enchentes. A questão está que 
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nas áreas impermeáveis e com ausência de vegetação, viabiliza a ocorrência do 

fenômeno. 

Segundo Mendiondo (2008), para a prevenção de riscos e áreas vulneráveis 

as enchentes são necessárias: análise e avaliação dos riscos de enchentes, gestão 

e suporte de informação, sistemas de diagnósticos urbanos, planejamento 

participativo e gestão sustentável dos recursos hídricos. 

1.1. Objetivos gerais 

O objetivo do presente estudo será demonstrar as causas das enchentes da 

área escolhida para a pesquisa, que se localiza na cidade de São José do Rio 

Preto–SP, onde será analisado o sistema e a área de drenagem existente, utilizando 

o software Qgis, para as duas principais bacias dos córregos Canela e Borá com 

interferência direta em áreas urbanas provocando enchentes em períodos chuvosos. 

1.1.1. Objetivos específicos 

Apresentar por meio do software Qgis a área de drenagem dos principais 

Córregos Canela e Borá da cidade de São José do Rio Preto-SP, a fim de contribuir 

com o estudo para o problema das enchentes. 

1.2. Justificativa  

O presente trabalho pretende-se estudar e demonstrar por meio da 

metodologia descrita a sistemática das enchentes da área escolhida para pesquisa, 

que se localiza na cidade de São José do Rio Preto – SP, onde será analisado o 

sistema e a área de drenagem existente, por meio da utilização do software Qgis, 

para o qual conta-se com a presença de duas principais bacias como a dos córregos 

Canela e Borá, localizados em áreas de incidência de enchentes. Buscando 

compreender, aprender, explorar e contribuir, por meio de um projeto de pesquisa, 

onde o presente estudo será desenvolvido de forma exploratória e experimental de 

campo, sobre um dos principais problemas vividos na cidade de São José do Rio 

Preto – SP.   
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2. METODOLOGIA 

O presente estudo está pautado em formatar um trabalho de pesquisa 

exploratório e de campo, transversal, como também, por meio de consultas de 

dados existentes junto aos órgãos públicos, que qualitativa e quantitativamente 

possam demonstrar as prováveis causas de ocorrências da forma periódica e 

sistêmica, das enchentes das principais avenidas da cidade de São José do Rio 

Preto – SP. Também serão utilizados os softwares Qgis e Google Earth para 

maiores explicações e demonstrações do campo estudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

3. RESULTADOS 

3.1 Aspectos gerais 

3.1.1. Origem e formação 

A cidade de São José do Rio Preto foi fundada em 19 de março de 1852, 

localiza-se na região noroeste da capital do estado de São Paulo. Até por volta de 

1840, a área onde está situada a região do município de São José do Rio Preto era 

mata virgem. Naquele ano, o lugar começou a ser desbravado por mineiros, que ali 

se fixaram e deram início à exploração agrícola e à criação de animais domésticos. 

A cidade possuía um enorme território, com mais de 26 mil km², sendo suas divisas 

o rio Grande, rio Turvo, rio Tietê e rio Paraná, área depois desmembrada em novos 

municípios. Assim, a região é caracterizada por sua vegetação e hidrografia.  

Com a chegada da Estrada de Ferro Araraquara (EFA), no ano de 1912, a 

cidade assumiu uma importante posição de polo comercial de concentração de 

mercadorias produzidas no então conhecido Sertão de Avanhandava e de irradiação 

de materiais vindos da capital. Essa expansão ferroviária na região do município 

colaborou para que, no início do século XX, ocorressem vários movimentos de 

desbravamento e povoamento de novas localidades.  

Esse processo foi baseado na economia que girava em torno do cultivo 

do café, que precisava expandir a lavoura. Assim com o aumento das exportações, 

gerou o esgotamento dos solos, em época com facilidade de para 

empréstimos bancários gerou um grande movimento que ficou conhecido como 

Marcha do Café a qual começou no Vale do Paraíba até chegar a São José do Rio 

Preto e terminar no Paraná.  

3.1.2. Geografia e clima  

A cidade caracteriza-se por um relevo pouco ondulado com espigões duplos e 

de altitude média de 489 metros do nível do mar. A localização é junto à bacia 

hidrográfica do Rio Grande, pertencendo à sub-bacia do rio Preto, cujo rio banha a 

cidade. A Formação São José do Rio Preto é composta por uma sucessão de 

bancos arenosos com estratificação cruzada acanalada a tabular tangencial na base 

e intercalações subordinadas de bancos tabulares de arenitos a siltitos, com 
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estratificação plano-paralela e estruturas de fluxo aquoso, e lamitos argilosos, em 

geral maciços (IPT, 2009). Sua vegetação é composta pelo cerrado, cerradinho e 

capoeira, dependendo da fertilidade do solo e abastecimento hídrico. O clima 

é  tropical chuvoso com inverno seco.  As temperaturas médias mensais sempre 

superiores a 18 ºC e média de precipitação inferior a sessenta milímetros em um ou 

mais meses.  

3.1.3. Demografia e localização 

De acordo com dados do IBGE (2010) a população total do município de São 

José do Rio Preto é de 408.258 habitantes, sendo o décimo segundo mais populoso 

do estado e o 52º do Brasil. 

O município está localizado na região noroeste do estado de São Paulo, com 

coordenadas geográficas 20º 49’11’’ latitude sul e 49º 22’46’’ longitude oeste. Possui 

uma área total de 431,30 km², sendo que 128,15 km² pertencem ao perímetro 

urbano (figura 01).  

Figura 01 – Mapa de localização de São José do Rio Preto – SP 

 

Fonte: Conjuntoria Econômica de São José do Rio Preto – SP, 2014. 

O município é abastecido parcialmente pela represa Municipal, se completado 

com o abastecimento subterrâneo dos dois aquíferos, Bauru, Serra Geral e Guarani 

(figura 02).  
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Figura 02 – Aquíferos presentes na UGRHI – 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Plano de Bacia (IPT,2008)  

Localiza-se junto à bacia hidrografia do Rio Preto e seus principais afluentes: 

córregos do Macaco, da Lagoa ou da Onça, da Canela, do Borá, da Piedade, da 

Felicidade, São Pedro, da Anta e do Talhado e dois lagos artificiais formados pelo rio 

Preto. O rio Preto pertence à bacia hidrográfica dos rios Turvo e Grande (figura 03), 

corresponde à Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos n.º 15 (UGRHI-15), 

tem sua origem no município de Cedral, acompanhando a rodovia que liga 

Potirendaba e Cedral onde é desviado, assim cruzando a cidade de São José do Rio 

Preto até a divisa das cidades de Onda Verde e Ipiguá onde retorna ao percurso e 

assim permanece até o desaguar no rio Turvo, que por sua vez é afluente do rio 

Grande. O trajeto percorrido pelo rio Preto é de aproximadamente 120 quilômetros.  
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Figura 03 – Bacia hidrográfica do Turvo/Grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

Fonte: Comitê da Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande 

Em 1895, o engenheiro italiano Ugolino Ugolini, a pedido da Igreja Católica, 

detentora do patrimônio, elaborou o primeiro plano diretor da cidade, que planejava 

a expansão da cidade com ruas largas que se cruzavam em ângulo reto, como um 

tabuleiro de xadrez, que tinha como objetivo estabelecer uma ligação rodoviária de 

Mato Grosso com o litoral paulista, através do alto Paraná, com a finalidade de 

escoar a produção agrícola. Entretanto com as alterações do plano, os córregos 

passaram a ser consideradas barreiras à expansão, transformando-se em 

possibilidade de escoamento de esgotos e posteriormente em leitos para o 

desenvolvimento de um sistema viário. 

Após canalização dos Córregos Borá e Canela, na década de 60, foram 

construídas em seus talvegues as avenidas Alberto Andaló e Bady Bassitt.  

Na década de 70 foi possível presenciar a primeira enchente na cidade (figura 

04), ocorreu na Gare da Estação da EFA e no pátio da rodoviária. 
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Figura 04 – Primeira inundação em São José do Rio Preto-SP – década de 

80. 

 

 

 

 

 

      

  

 

Fonte: Diário da Região 

A frequência de inundações aumentou a partir da década de 80, em virtude 

da crescente urbanização. O volume das águas foi tão intenso que, pela primeira 

vez na história, encheu e transbordou o Rio Preto, desde sua nascente até o canal 

de escoamento, que começa na própria Avenida Philadelpho. 

Figura 05 – Enchente em São José do Rio Preto - SP - década de 80. 

 

Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto – SP 
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3.2. Medidas para controle de inundações 

As enchentes são fenômenos naturais, sendo de frequência variada, o que a 

faz inesperada. A partir desse conceito é importante salientar que o 

antropocentrismo está de forma desordenada e sem planejamento se instalando em 

áreas não apropriadas. Para tal crescimento é preciso de estudo, planejamento e 

conhecimento do local, para que tenha instalações adequadas para não ocasionar 

problemas futuros. As inundações podem ser controladas com medidas do tipo 

estrutural e não estrutural, Pinto et al (1998); como o dimensionamento das obras de 

drenagem urbana e as recomendações para a proteção dos taludes. 

As medidas estruturais são obras de engenharia que modificam o sistema 

fluvial, ou seja, as características hidráulicas dos rios, reduzindo os prejuízos 

decorrentes das enchentes, essas medidas são classificadas em extensivas ou 

intensivas. (Pinto et al, 1998). As medidas extensivas agem diretamente na bacia 

hidráulica, alterando a cobertura vegetal do solo, reduzindo os picos e retardando os 

picos de enchentes e controlando a erosão da bacia. As medidas intensivas agem 

nos rios podendo acelerar o escoamento com a construção de diques ou o aumento 

da capacidade de descarga dos rios; retardar o escoamento por meio de 

reservatórios ou bacia de amortecimento, ou ainda desviar o escoamento por meio 

de obras como canais de desvio.  

As ações não estruturais podem ser eficientes a custos mais baixos e com 

horizontes mais longos de eficiência (Canholi, 1995), em contraposição às medidas 

estruturais, que podem criar uma sensação de falsa segurança permitindo a 

ampliação da ocupação das áreas inundáveis (Tucci, 1994). Consideram-se 

medidas não estruturais: seguros contra incêndios, monitoramento de cheias, 

delimitação de áreas ocupáveis, medidas de proteção, regulamentação do uso e 

ocupação do solo, sistema de alerta, e ações da defesa civil.  

3.2.1. Área de drenagem  

A Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos n.º 15 (UGRHI-15) é a 4.ª 

maior UGRHI do Estado de São Paulo, sendo composta por 64 municípios, dentre 

eles São José do Rio Preto. Segundo dados do Censo (IBGE, 2010) abriga 

1.233.992 habitantes, 3,45% da população total do Estado. A área de drenagem é 



13 
 

de 15.975 km², sendo os principais cursos d’água: rio Turvo, rio Grande, rio Preto, 

rio da Cachoeirinha, rio São Domingos e ribeirão da Onça. A UGRHI 15 subdivide-se 

em 12 sub-bacias (figura 06), designadas com os nomes dos cursos d’água que a 

perfazem. 

Figura 06 – Caracterização espacial das sub-bacias da UGRHI-15 

 

 

 

 

Fonte: Plano de Bacia (IPT, 2008). 

 No município de São José do Rio Preto, seus principais afluentes com 

incidência na área urbana são: pela margem esquerda córrego dos Macacos, 

córrego Aterradinho, córrego Canela, córrego Borá, córrego Piedade, córrego 

Piedadinha; e pela margem direita córrego da Lagoa, córrego Felicidade e córrego 

da Anta.  

As bacias dos córregos Canela e Borá são as mais críticas quanto às 

inundações, pois são talvegues naturais e com a impermeabilização do solo 

(concentrando as principais avenidas Bady Bassitt e Alberto Andaló), o problema de 

escoamento e drenagem pluvial ficam evidentes. Mesmo com a existência de 

canalização, aberta ou fechada, dependendo do trecho, há um escoamento 

superficial significativo com uma lâmina d’água de dezenas de centímetros que 

causa incômodo e eventual prejuízo para a população.  

A altura pluviométrica anual é de aproximadamente 1.300 mm/ano (DAEE, 

2005), sendo com base no hietograma (figura 07) têm-se as médias de chuvas 

mensais, comprovando a concentração das chuvas nos meses de outubro a março. 

No entanto, é a intensidade de chuva que interessa para a drenagem urbana, sendo 

factível um valor de 2 mm/min., como visto, o que causa grande escoamento 

superficial, caso seja crescente a impermeabilização do solo. 
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Figura 07 – Hietograma – Chuvas mensais – São José do Rio Preto 

Fonte: DAEE  

 

3.3. Estudo da área de drenagem dos Córregos Borá e Canela  

Utilizando os softwares Qgis e Google Earth foi possível traçar a área de 

drenagem e obter parâmetros de estudo para os córregos Borá e Canela. (Figura 

08). Além disso, foi possível evidenciar a questão dos córregos passando pelas 

principais avenidas, as curvas de nível e a hidrografia. (Figura 09). Também serão 

inseridas como anexo (01 e 02) para melhor entendimento.  
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Figura 08 – Áreas de drenagem dos Córregos Borá e Canela 



16 
 

Figura 09 – Principais avenidas de São José do Rio Preto e os córregos Borá 

e Canela 
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  Com o estudo a cima foi possível notar que há uma grande área de 

drenagem, sendo do córrego Canela ou Borá, ou seja, as águas pluviais desses 

determinados pontos escoam para as principais avenidas da cidade, o que é 

possível entender o caos gerado a população da cidade.  

  Análises das vazões, estudo sistêmico de drenagem, hidrologia local e 

hidráulica dos rios, serão pontos de estudo do presente trabalho, o qual será 

desenvolvido.  

3.4. Estudo da vazão máxima dos Córregos Borá e Canela 

A aplicação da metodologia adequada no presente estudo se baseará no 

tamanho da área de drenagem (AD) das bacias em estudo. Dessa forma, serão 

analisados os métodos sintéticos. 

Métodos sintéticos: 

 Método Racional (AD≤2 km²) 

 Método I-PAI-WU (2<AD≤600 km²) 

 Método Prof. Kokei Uehara (200<AD≤600 km²) 

 Hidrograma Unitário – Propagação (AD > 600 km²) 

Com o estudo no software Qgis foi possível determinar as áreas de drenagem do 

Córrego Canela e do Córrego Borá.  

 Córrego Canela: 8,11 km² 

 Córrego Borá: 11,41 km²  

Desse modo, o método sintético utilizado será o Método I-PAI-WU, em razão das 

áreas de drenagem (AD) inseridas no intervalo de 2<AD≤600 km². A fim de propagar 

os conceitos o Método I-PAI-WU será desenvolvido para determinar as vazões de 

cheia.  

 Método I-PAI-WU 

𝑄 = 0,278 ∙ 𝐶 ∙ 𝑖 ∙ 𝐴0,9 ∙ 𝐾 

Q= vazão (m³/s); 

C= coeficiente de escoamento superficial; 



18 
 

𝑖 = intensidade da chuva (mm/h); 

A= área da bacia hidrográfica (km²); 

K= coeficiente de distribuição espacial chuva; 

 

 𝑸𝒑𝒊𝒄𝒐 

𝑄𝑝𝑖𝑐𝑜 = 𝑄𝑏 + 𝑄 

𝑄𝑏 = 0,1 ∙ 𝑄 

𝑄𝑝𝑖𝑐𝑜= vazão de pico (m³/s) 

𝑄𝑏= vazão base (m³/s).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - intensidade da chuva (mm/h) – São José do Rio Preto (DAEE, 2016). 



19 
 

Figura 10 - Ábaco do Coeficiente (K) de Distribuição Espacial da Chuva – (DAEE). 

 

 Cálculo do coeficiente C de escoamento superficial 

 

𝐶1 =
4

(2 + 𝐹)
               𝐹 =

𝐿

2 ∙ (
𝐴
𝜋
)
0,5       𝐶 =  

2

(1 + 𝐹)
∙
𝐶2
𝐶1
              

 

          

C= coeficiente de escoamento superficial; 

𝐶1=coeficiente de forma da bacia; 

𝐶2= coeficiente volumétrico de escoamento; 
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F= fator de forma da bacia hidrográfica; 

A= área da bacia (km²); 

L= comprimento do talvegue (km);  

Coeficiente de forma 𝐶1 

Conforme Kather (2006), em bacias alongadas, o tempo de concentração é 

superior ao tempo de pico, pois a chuva que cai no ponto mais distante da bacia 

chegará tarde o suficiente para não contribuir para a vazão máxima. Dessa forma, 

em bacias alongadas, deve-se esperar um valor de 𝐶1<1. 

 

 Fator de forma da bacia  

𝐹 =
𝐿

2 ∙ (
𝐴
𝜋)

0,5            

Sendo: 

F= fator de forma (km); 

L= comprimento do talvegue no curso d’água (km); 

A= área da bacia hidrográfica (km²); 

 

Conforme Morano (2006) quando:  

F=1 a bacia tem formato circular perfeito  

F<1 a bacia tem forma circular para a elíptica e o seu dreno principal está na 

transversal da área. 

F>1 a bacia foge da forma circular para elíptica e o seu dreno principal está 

na longitudinal da área. 

 

 Coeficiente volumétrico 𝑪𝟐 

O coeficiente volumétrico de escoamento ocorre em função do grau de 

impermeabilidade/ urbanização ou uso do solo, conforme DAEE,1994.  
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Tabela 1 – Grau de impermeabilização do solo em função do uso. 

Grau de impermeabilidade da 
superfície 

Coeficiente 
volumétrico de 

escoamento 𝑪𝟐 
Baixo 0,30 

Médio 0,50 

Alto 0,80 

 

 

Tabela 2 – Valores 𝑪𝟐 conforme Morano (2006). 

 
Coeficiente volumétrico 

de escoamento 𝑪𝟐 

Zona Rural 0,25 

Zona Suburbana 0,40 

Zona Urbana 0,60 

Zona Urbana Central 0,80 

 

  Tempo de concentração  

 

É o tempo que a partícula de chuva que cai no ponto mais distante da bacia 

demora a chegar até a seção de interesse. O desnível e a distancia entre esses dois 

pontos são expressos por (ΔH) e (L). Para determinar o tempo de concentração (𝑡𝑐) 

há vários métodos. A recomendação do DAEE é a utilização da fórmula do 

“California Culverts Practice”(Tucci, 1993). 

 

𝑡𝑐 = 57 ∙ (
𝐿3

𝛥𝐻
)

0,385

            

Sendo: 

𝑡𝑐= tempo de concentração (min); 

L= comprimento do talvegue no curso d’água (km); 

ΔH= desnível do talvegue entre seção e o ponto mais distante da bacia (m); 

 

 Entretanto, a equação simplificada pode ser usada quando não há dados 

topográficos que permitam um melhor detalhamento do perfil do talvegue. Nesse 
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caso, calcula-se 𝑡𝑐 utilizando-se a declividade equivalente (𝐼𝑒𝑞), a expressão abaixo 

fornece valores mais representativos para 𝑡𝑐 (min): 

 

 𝑡𝑐 = 57 ∙ (
𝐿2

𝐼𝑒𝑞
)

0,385

         𝐼𝑒𝑞 = (
𝐿

𝐿1
√𝑗1

+
𝐿2
√𝑗2

+⋯+
𝐿𝑛
√𝑗𝑛
 
)

2

   

 

Sendo: 

𝐼𝑒𝑞= declividade equivalente (m/km); 

L= 𝐿1 + 𝐿2 +⋯+ 𝐿𝑛= comprimento (km) total do talvegue; 

𝑗𝑛= 
𝛥𝐻𝑛

𝐿𝑛
, declividade (m/km) de cada trecho n; 

 

  Volume do hidrograma  

O volume do hidrograma conforme prof. Hiroshi Yoshizane da UNICAMP 

pode ser calculado pela equação: 

 

𝑉 = (0,278 ∙ 𝐶2 ∙ 𝑖 ∙ 𝑡𝑐 ∙ 3.600 ∙ 𝐴
0,9 ∙ 𝐾) ∙ 1,5 

 

V=volume do escoamento (m³); 

𝐶2= coeficiente volumétrico do escoamento; 

𝑖 = intensidade de chuva crítica (mm/h); 

𝑡𝑐= tempo de concentração (h); 

A= área da bacia (km²); 

K=coeficiente de distribuição espacial;  
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3.3.1. Desenvolvimento   

- Córrego Canela 

 Com o auxilio do software Qgis foi possível detalhar os dados topográficos do 

perfil do talvegue. Assim, encontramos os dados da tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área da bacia: 8,11 km² 

Talvegue: 5,22 km 

 

 Fator de forma 𝑭(𝒎): 

 

𝐹 =
𝐿

2 ∙ (
𝐴
𝜋)

0,5            

 

𝐹 =
4.799,59

2 ∙ (
8,11
𝜋 )

0,5 =
4.799,59

3,213405158
= 1.493,614955 𝑚 

𝑭 = 𝟏, 𝟒𝟗𝟑𝟔𝟏𝟒𝟗𝟓𝟓 𝒌𝒎  

 

 

 

 

 

 

 

Cotas (m) ΔH (m) L (m) 

575 - - 

560 15 446,73 

540 20 804,33 

520 20 331,53 

500 20 1.600 

484,1 15,9 1.617 

Somatória 90,9 4.799,59 
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 Coeficiente de forma 𝑪𝟏 

 

𝐶1 =
4

(2 + 𝐹)
                

𝐶1 =
4

(2 + 1,493614955)
= 1,144945866 

𝑪𝟏 = 𝟏, 𝟏𝟒𝟒𝟗𝟒𝟓𝟖𝟔𝟔 

 

 Coeficiente 𝑪 de escoamento superficial 

 

      𝐶 =  
2

(1 + 𝐹)
∙
𝐶2
𝐶1
              

 𝐶 =  
2

(1 + 1,493614955)
∙

0,80

1,144945866
= 0,802048446 ∙ 0,698722991

= 0,560409689 

𝑪 = 𝟎, 𝟓𝟔𝟎𝟒𝟎𝟗𝟔𝟖𝟗 

 

Sendo: 

- O grau de impermeabilidade é alto utiliza-se 𝐶2=0,80 

 

 Declividade de cada trecho 𝒋𝒏 (
𝒎

𝒌𝒎
): 

 

𝑗1= 
15

0,44673
= 33,57732859 𝑚/𝑘𝑚  

𝑗2= 
20

0,80433
= 24,865415 𝑚/𝑘𝑚  

 

𝑗3= 
20

0,33153
= 60,326365 𝑚/𝑘𝑚 

 

 

𝑗4= 
20

1,6
= 12,5 𝑚/𝑘𝑚 
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𝑗5= 
15,9

1,617
= 9,833024119 𝑚/𝑘𝑚 

 

 Declividade equivalente 𝑰𝒆𝒒 (
𝒎

𝒌𝒎
): 

 

         𝐼𝑒𝑞 = (
𝐿

𝐿1
√𝑗1

+
𝐿2
√𝑗2

+⋯+
𝐿𝑛
√𝑗𝑛
 
)

2

   

 

         𝐼𝑒𝑞    =

(

 
 4,79959

0,44673

√33,57732859
+

0,80433

√24,865415
+

0,33153

√60,326365
+

1,6

√12,5
+

1,617

√9,833024119
 

)

 
 

2

 

 

(
4,79959

0,07709426 + 0,161300759 + 0,042684407 + 0,45254834 + 0,515663589
)
2

 

 (
4,79959

1,249291355
)
2

→ (3,841850006)2 = 14,75981147 𝑚/𝑘𝑚 

 

𝑰𝒆𝒒    = 𝟏𝟒, 𝟕𝟓𝟗𝟖𝟏𝟏𝟒𝟕 𝒎/𝒌𝒎 

 

 

 Tempo de concentração  

 

𝑡𝑐 = 57 ∙ (
𝐿2

𝐼𝑒𝑞
)

0,385

            

 

𝑡𝑐 = 57 ∙ (
4,799592

14,75981147
)

0,385

= 67,65593984 𝑚𝑖𝑛 

 

𝒕𝒄 = 𝟔𝟕, 𝟔𝟓𝟓𝟗𝟑𝟗𝟖𝟒 𝒎𝒊𝒏 ≅ 𝟏 𝒉𝒐𝒓𝒂 
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 Método I-PAI-WU - Vazão 

 

𝑄 = 0,278 ∙ 𝐶 ∙ 𝑖 ∙ 𝐴0,9 ∙ 𝐾 

𝑄 = 0,278 ∙ 0,56 ∙ 95,5 ∙ 8,110,9 ∙ 0,99 = 96,82559131 𝑚3/𝑠 

𝑸 = 𝟗𝟔, 𝟖𝟐𝟓𝟓𝟗𝟏𝟑𝟏 𝒎³/𝒔 

 

Sendo: 

- C=0,56 (Coeficiente de escoamento superficial);  

- A área da bacia é A=8,11 km²; 

- Verificando o ábaco encontra-se K= 0,99; 

- Intensidade de chuva adota-se i=95,5 

 

  𝑸𝒑𝒊𝒄𝒐 

𝑄𝑝𝑖𝑐𝑜 = 𝑄𝑏 + 𝑄 

𝑄𝑏 = 0,1 ∙ 𝑄 

 

𝑄𝑝𝑖𝑐𝑜 = 9,682559131 + 96,82559131 = 106,5081504 𝑚³/𝑠 

𝑄𝑏 = 0,1 ∙ 92,84869757 = 9,682559131 𝑚
3/𝑠 

𝑸𝒑𝒊𝒄𝒐 = 𝟏𝟎𝟔, 𝟓𝟎𝟖𝟏𝟓𝟎𝟒 𝒎³/𝒔 

 

 

 Volume do hidrograma 

 

𝑉 = (0,278 ∙ 𝐶2 ∙ 𝑖 ∙ 𝑡𝑐 ∙ 3.600 ∙ 𝐴
0,9 ∙ 𝐾) ∙ 1,5 

 

𝑉 = (0,278 ∙ 0,80 ∙ 95,5 ∙ 1 ∙ 3.600 ∙ 8,110,9 ∙ 0,99) ∙ 1,5 = 746.940,2758 𝑚3 

𝑽 = 𝟕𝟒𝟔. 𝟗𝟒𝟎, 𝟐𝟕𝟓𝟖 𝒎³ 
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- Córrego Borá 

Com o auxilio do software Qgis foi possível detalhar os dados topográficos do 

perfil do talvegue. Assim, encontramos os dados da tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área da Bacia: 11,41 km² 

Talvegue: 7,68 km 

 

 Fator de forma 𝑭(𝒎): 

 

𝐹 =
𝐿

2 ∙ (
𝐴
𝜋)

0,5            

 

𝐹 =
7.479,08

2 ∙ (
11,41
𝜋 )

0,5 =
7.479,08

3,811517179
= 1.962,231744 𝑚 

𝑭 = 𝟏, 𝟗𝟔𝟐𝟐𝟑𝟏𝟕𝟒𝟒 𝒌𝒎  

 

 

 

 

Cotas (m) ΔH (m) L (m) 

564 - - 

560 4 1.028 

540 20 1.075 

520 20 679,40 

500 20 1.899 

480 20 2.589 

479,8 0,2 208,68 

Somatória 84,2 7.479,08 
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 Coeficiente de forma 𝑪𝟏 

𝐶1 =
4

(2 + 𝐹)
                

𝐶1 =
4

(2 + 1,962231744)
= 1,009532066 

𝑪𝟏 = 𝟏, 𝟎𝟎𝟗𝟓𝟑𝟐𝟎𝟔𝟔 

 

 Coeficiente 𝑪 de escoamento superficial 

 

      𝐶 =  
2

(1 + 𝐹)
∙
𝐶2
𝐶1
              

                    𝐶 =  
2

(1 + 1,962231744)
∙

0,80

1,009532066
= 0,675166621 ∙ 0,792446349

= 0,535033323 

𝑪 = 𝟎, 𝟓𝟑𝟓𝟎𝟑𝟑𝟑𝟐𝟑 

 

Sendo: 

- O grau de impermeabilidade é alto utiliza-se 𝐶2=0,80 

 

 Declividade de cada trecho 𝒋𝒏 (
𝒎

𝒌𝒎
): 

 

𝑗1= 
4

1,028
= 3,891050584 𝑚/𝑘𝑚  

 

𝑗2= 
20

1,075
= 18,60465116 𝑚/𝑘𝑚  

 

𝑗3= 
20

0,67940
= 29,43773918 𝑚/𝑘𝑚 

 

𝑗4= 
20

1,899
= 10,53185887 𝑚/𝑘𝑚 
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𝑗5= 
20

2,589
= 7,724990344 𝑚/𝑘𝑚 

 

𝑗6= 
0,2

0,20868
= 0,958405213 𝑚/𝑘𝑚 

 

 Declividade equivalente 𝑰𝒆𝒒 (
𝒎

𝒌𝒎
): 

 

         𝐼𝑒𝑞 = (
𝐿

𝐿1
√𝑗1

+
𝐿2
√𝑗2

+⋯+
𝐿𝑛
√𝑗𝑛
 
)

2

   

 

         𝐼𝑒𝑞    

=

(

 
 7,47908

1,028

√3,891050584
+

1,075

√18,60465116
+

0,67940

√29,43773918
+

1,899

√10,53185887
+

2,589

√7,724990344
+

0,20868

√0,958405213)

 
 

2

 

 

(
7,47908

0,52114631 + 0,249228497 + 0,125219889 + 0,58515706 + 0,931500468 + 0,21360261
)
2

 

 (
7,47908

2,625412486
)
2

→ (2,848725692)2 = 8,115238066 𝑚/𝑘𝑚 

 

 

𝑰𝒆𝒒    = 𝟖, 𝟏𝟏𝟓𝟐𝟑𝟖𝟎𝟔𝟔 𝒎/𝒌𝒎 

 

 Tempo de concentração  

 

𝑡𝑐 = 57 ∙ (
𝐿2

𝐼𝑒𝑞
)

0,385

            

 

𝑡𝑐 = 57 ∙ (
7,479082

8,115238066
)

0,385

= 119,8552236 𝑚𝑖𝑛 

 

𝒕𝒄 = 𝟏𝟏𝟗, 𝟖𝟓𝟓𝟐𝟐𝟑𝟔 𝒎𝒊𝒏 ≅ 𝟐 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 
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 Método I-PAI-WU – Vazão 

𝑄 = 0,278 ∙ 𝐶 ∙ 𝑖 ∙ 𝐴0,9 ∙ 𝐾 

𝑄 = 0,278 ∙ 0,54 ∙ 59,2 ∙ 11,410,9 ∙ 0,99 = 78,69597801 𝑚3/𝑠 

𝑸 = 𝟕𝟖, 𝟔𝟗𝟓𝟗𝟕𝟖𝟎𝟏 𝒎³/𝒔 

 

Sendo: 

- C=0,54 (Coeficiente de escoamento superficial);  

- A área da bacia é A=11,41 km²; 

- Verificando o ábaco encontra-se K= 0,99; 

- Intensidade de chuva adota-se 𝑖=59,2 

 

  𝑸𝒑𝒊𝒄𝒐 

 

𝑄𝑝𝑖𝑐𝑜 = 𝑄𝑏 + 𝑄 

𝑄𝑏 = 0,1 ∙ 𝑄 

 

𝑄𝑝𝑖𝑐𝑜 = 7,869597801 + 78,69597801 = 86,56557581 𝑚³/𝑠 

𝑄𝑏 = 0,1 ∙ 78,69597801 = 7,869597801 𝑚
3/𝑠 

 

𝑸𝒑𝒊𝒄𝒐 = 𝟖𝟔, 𝟓𝟔𝟓𝟓𝟕𝟓𝟖𝟏 𝒎³/𝒔 

 

 

 Volume do hidrograma 

 

𝑉 = (0,278 ∙ 𝐶2 ∙ 𝑖 ∙ 𝑡𝑐 ∙ 3.600 ∙ 𝐴
0,9 ∙ 𝐾) ∙ 1,5 

𝑉 = (0,278 ∙ 0,80 ∙ 59,2 ∙ 2 ∙ 3.600 ∙ 11,410,9 ∙ 0,99) ∙ 1,5 = 1.259.135,648 𝑚3 

𝑽 = 𝟏. 𝟐𝟓𝟗. 𝟏𝟑𝟓, 𝟔𝟒𝟖 𝒎³ 
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3.4. Intervenções nos canais das avenidas Alberto Andaló e Bady Bassitt para 

redução das enchentes 

Com a finalidade de reduzir as inundações, no final da década de 90, foi 

realizada a primeira intervenção na Avenida Alberto Andaló, onde foi implantado um 

canal adicional com extensão total de 914 metros para aumentar a capacidade de 

vazão do canal do córrego Canela e aliviar a vazão de pico no canal do rio Preto. 

A segunda intervenção iniciou-se em 2001, com a construção de um canal 

alternativo com 507 metros de extensão e dimensões para escoar 300 m³/s, com o 

objetivo de reduzir as inundações na Avenida Bady Bassitt. Entretanto, a 

canalização não foi suficiente e os problemas continuaram com sua frequência.   

Figura 11 – Intervenções sobre os Córregos Canela e Borá 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto – SP 

3.5. Legislação 

Em 24 de dezembro de 2008, com o intuito de promover uma gestão voltada 

à drenagem urbana é aprovado o Programa Permanente de Gestão de Águas 

Superficiais (PGAS) da Bacia Hidrográfica do rio Preto através da lei nº 10.290/2008, 

que tem por objetivo “Garantir água para o abastecimento urbano através da 

continuidade do aproveitamento e uso das águas do rio Preto, dentro dos limites 
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ambientais e hidrológicos que as condições climatológicas da região e as leis 

ambientais “Os Planos de ação de combate às enchentes prevê de 4 a 15% do valor 

total das obras para a fiscalização, administração, monitoramento do Plano; e 4 a 

8% para atividades de capacitação e educação, visando o engajamento da 

sociedade nos PGAS”. 

O artigo 5º da lei 10.290/08 obriga todas as edificações a serem aprovadas 

pela prefeitura, cuja superfície impermeável seja maior que 100 m², deverá implantar 

em seu projeto dispositivos de retenção/detenção de águas pluviais com previsão de 

vazão máxima específica igual a 13 l/h por metro quadrado, com a garantia de 

retardar o escoamento destas para a rede pública de drenagem. De acordo com 

artigo 8º após a aprovação do projeto de drenagem urbana da edificação fica vedada 

qualquer impermeabilização adicional da superfície, estando sujeito à multa caso 

isso ocorra. 

Os locais descobertos para fins comerciais, como estacionamentos, deverão 

ter 30% de sua área com piso drenante (figura 11) ou com área naturalmente 

permanente. Nas reformas serão exigidas as adaptações ás disposições expressas 

nessa lei. 

Figura 12 – Exemplo de piso drenante 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Engek construções 
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3.6. Projeto para controle de enchentes em São José do Rio Preto - SP 

Para tentar amenizar o problema, a prefeitura de São José do Rio Preto 

desenvolveu um projeto antienchente.  A primeira etapa foi o alargamento da calha do 

rio Preto e a construção do Parque do rio Preto, conforme figura 01.  

Figura 13 – Canalização do rio Preto na Avenida Philadelpho Gouvêa Neto 

 

Fonte: Diário da Região 

Baseado nas conclusões tiradas de vários encontros técnicos, com projetos e 

obras de drenagem urbana foi elaborado no município um plano de macrodrenagem 

das bacias dos córregos Canela e Borá, com custo estimado de R$ 135.785.621,89, 

com recursos da União, além de recursos da Prefeitura. Através deste plano o 

município foi incluído no Programa de Aceleração de Crescimento do Governo 

Federal (PAC 2) Drenagem Urbana que liberou R$ 125.2 milhões para  a maior 

licitação já realizada pelo município  

Foi utilizada como estudo pela prefeitura, carta geotécnica do instituto 

Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo (IGC), com atualizações 

realizadas pelo departamento de geoprocessamento da Semplan. 

O complexo de obras antienchentes previstas resultará em três tipos de 

soluções que será capaz de reter mais de 327 milhões de litros de água ao mesmo 

tempo: canalização e retenção por meio de poços e piscinões, objetivando a 

retenção de águas pluviais no solo (carregando os lençóis freáticos) e 

microdrenagem que representam mais da metade de toda estrutura antienchente, 

com instalações de bocas de lobo, bueiros e sistemas de galerias pluviais em mais 

de 50 bairros em centenas de ruas e avenidas e vão canalizar as águas de 
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superfícies de vias conduzindo-as para o sistema de macrodrenagem, no caso os 

leitos dos córregos Canela (na Avenida Alberto Andaló) e Borá (na Avenida Bady 

Bassitt) e daí para o rio Preto.  

Todas as avenidas nas margens dos córregos receberão áreas de lazer com 

ciclovias e pista de caminhada, a figura 14 mostra o projeto para o córrego Canela.  

Figura 14 - Margem do córrego Canela, com infraestrutura de lagoas de 

detenção, um parque linear com pistas de caminhada e ciclovia será construído. 

 

Fonte:Pini 

 

3.6.1. Execução das obras de macrodrenagem e microdrenagem na bacia dos 

Córregos Canela e Borá  

A cidade habituada a conviver com grandes enchentes teve a promessa de 

melhoria com implantação de um plano de macrodrenagem. As obras foram 

iniciadas em 2011 com previsão de conclusão para 2014, a qual não foi comprida. A 

obra teria como intuito beneficiar 75 mil do total de 400 mil habitantes da cidade.  

Foi previsto a construção de 15 lagoas de detenção de água pluvial, 5 

reservatórios em concreto, 4 poços cilíndricos subterrâneos, 3 novos parques e 

obras de microdrenagem com instalação de bocas de lobo, bueiros e sistemas de 

galerias pluviais em mais de 30 bairros, que terão a função de conduzir as águas 

das chuvas para os poços e piscinões. A figura 15 mostra as obras na bacia do 

córrego Canela, em São José do Rio Preto - SP e a figura 16 os tipos de 

reservatórios que foram utilizados. 
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Figura 15 – Macro e micro drenagem na cidade de São José do Rio Preto – 

SP. 

Fonte: Pini 

Figura 16 – Tipos de reservatórios  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pini 

Nas intervenções, foram priorizadas as bacias do rio Borá e do rio Canela, por 

estarem na parte mais alta da cidade, portanto a montante da área central, e 

originarem as cheias nesta região uma das mais importantes da cidade, por 

principais avenidas estarem sobre esses talvegues. Ao todo, as obras de 

macrodrenagem reterão 400 milhões de litros de água de contribuição aos córregos 
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de Borá e Canela que desembocam no rio Preto, mas que em épocas de cheia 

superavam suas capacidades de vazão resultando em enchentes.  

3.6.1.1. Córrego Canela 

No córrego Canela estão compreendidas as avenidas Alberto Andaló e José 

Munia. Além dessas avenidas, outras também receberam obras para a contenção 

das águas pluviais, a Avenida Brasilusa foi uma delas (figura 16). 

Figura 16 – Execução dos poços na Avenida Brasilusa 

 

Fonte: FM Diário e Flickr 

Foram feitos reservatórios de detenção localizados no estacionamento do 

Centro de Eventos na Avenida José Munia, na Avenida Arthur Nonato, de frente a 

Avenida marginal da Rodovia SP-310 e lagoas de detenção fora do talvegue do 

Córrego Canela localizadas no cruzamento da Avenida Romeu Strazzi com a 

Avenida Brasilusa e no próprio talvegue. A figura 16 mostra a obra nos cruzamentos 

da Avenida Brasilusa e Romeu Strazzi. 

Figura 16 – Obra nos cruzamentos da Avenida Brasilusa e Romeu Strazzi 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FM Diário 
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A canalização do Córrego Canela é aberta, com início próximo a rua Dr. Jorge 

Assad Caran, no bairro Morumbi, e término na Avenida Brasilusa, onde interliga no 

canal existente. 

3.6.1.2. Córrego Borá 

No córrego Borá estão compreendidas as avenidas Bady Bassitt e Juscelino 

Kubitschek de Oliveira. Foram também realizadas lagoas de detenção fora e dentro 

do talvegue do Córrego Borá. 

A macro-drenagem do canal do córrego Borá será aberta, conforme figura 17 

e terá inicio a jusante da travessia da UNIP, e final a montante da Rodovia 

Washington Luiz. 

Figura 17 – Calha do córrego Borá na avenida Juscelino Kubitschek 

 

Fonte: FM Diário e Flickr 

A galeria de águas pluviais foi implantada desde a montante da rodovia 

Washington Luiz (cruzamento do córrego Borá com seu afluente) até a Rua Pedro 

Amaral no leito carroçável da Avenida Bady Bassitt, margem esquerda do córrego 

Borá. 

Para a microdrenagem do Jardim Bosque da saúde foi previsto a execução de 

uma travessia subterrânea, pelo método não destrutível, que atravessará a Rodovia 

SP-310. 

Na microdrenagem do Jardim do Maracanã, foi prevista a execução de canais 

de seção aberta e fechada. Entretanto, as obras não foram finalizadas. 
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3.7. Enchentes durante as obras  

Pouco mais de 30 minutos de chuva foi suficiente para provocar alagamentos. 

Algumas das principais avenidas da cidade ficaram alagadas. Alagamentos também 

foram registrados nas rodovias que cruzam a cidade. 

A população questionou que as obras antienchentes estavam sendo feitas, mas o 

que apresentou foi a ineficiência da obra. Pois a pouca chuva foi suficiente para alagar 

ruas, avenidas e deixar muitos motoristas ilhados. 

 
 

Figura 18 - Avenida Alberto Andaló inundada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: G1 
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Figura 19 – Avenida Bady Bassitt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: G1 
 
 
 

Figura 20 – Avenida Brasilusa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: G1 
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3.8. Enchentes pós obras 

Mesmo após as obras, porém não acabadas, o problema não foi solucionado, 

a população ainda convive com as inundações e com o caos na época de chuvas 

intensas. Além disso, outros problemas urbanos estão sendo vistos como 

consequência das obras planejadas. Um estudo é importante a ser feito para que 

haja um planejamento correto e dinâmico com o efetivo problema da cidade.  

As chuvas recentes (figura 18) mostraram que o que foi feito até agora não 

impede as enchentes. Um ônibus (figura 19 e 20) foi arrastado em plena Avenida 

Alberto Andaló. A enchente aconteceu no dia 20 de março de 2016. Passageiros 

ficaram assustados com o incidente. Os transtornos aconteceram mesmo depois da 

construção do maior piscinão previsto na obra, na Praça da Avenida Brasilusa.  

 

Figura 18 – Última enchente na Avenida Alberto Andaló 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Diário da Região 
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Figura 18 – Ônibus arrastado na Avenida Alberto Andaló.  

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Diário da Região 

 

 

Figura 19 – Ônibus arrastado na Avenida Alberto Andaló 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Diário da Região  
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7. DISCUSSÃO 

Em 2018, temos 80% do complexo de obras antienchentes concluído, 

piscinões e canais em construção não conseguem minimizar os efeitos das fortes 

chuvas que atingem São José do Rio Preto.  As tristes cenas conhecidas dos rio-

pretenses se repetem. Pedestres e motoristas ilhados nas avenidas Bady Bassitt e 

Alberto Andaló precisam contar com a solidariedade de desconhecidos que 

conseguem evitar o pior.  

De acordo com o sistema da Caixa Econômica para acompanhamento de 

obras públicas, 82,69% das obras na bacia do córrego Canela (sob a Avenida 

Alberto Andaló) está concluída e 41,25% das intervenções no curso do córrego Borá 

(Avenida Bady Bassitt) já foram feitas. 

Só em recursos da União foram investidos, até agora, R$ 75,6 milhões – R$ 

21,3 milhões na Bady e R$ 54,3 milhões na Andaló. O valor total estimado das obras 

é de R$ 125 milhões. Iniciadas em 2013, as intervenções deveriam ter sido 

entregues em 2016, segundo a previsão oficial. Os piscinões, canais subterrâneos, 

caixas de captação e bocas-de-lobo formam o maior complexo de obras da história 

de Rio Preto. Porém, mesmo próxima de estarem prontas, as obras não mostram 

resultados. A Avenida Bady Bassitt, em Rio Preto, virou rio na última enchente 

registrada. O córrego Borá inundou e invadiu o asfalto 

Além da Avenida Bady Bassitt, a Alberto Andaló ficou interditada por causa da 

enchente, o que causou transtornos no trânsito. Na Clóvis Oger, o trecho sob o 

viaduto da rodovia Washington Luís (SP-310) ficou inundado. As avenidas marginais 

ficaram congestionadas, assim como a rodovia Washington Luís. A Polícia 

Rodoviária Estadual informou que ocorreram cinco acidentes por conta da chuva, 

mas nenhum com vítima grave ou fatal. 

Ou seja, a ausência de projetos e estudos qualificados para a implantação de 

uma das maiores obras da cidade faz com que o caos e o medo ainda se espalhem 

pelos habitantes. 

Vale ressaltar que o crescimento desordenado e sem planejamento urbano 

afetou diretamente o problema ocasionado.   
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 8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo compreender um dos principais 

problemas da cidade de São José do Rio Preto – SP, assim apresentou as áreas de 

drenagem e as vazões máximas, por meio do software Qgis, dos principais córregos 

da cidade, Borá e Canela, que estão localizados nas partes altas do município em 

que se localizam as principais avenidas e centros comerciais da cidade.  

Entretanto, a ocorrência é agravada em virtude das inúmeras alterações no 

ciclo hidrológico natural e ao processo desordenado de ocupação do solo urbano. 

Além disso, o presente trabalho apresentou as obras realizadas, métodos de 

escoamento/contenção de águas pluviais, que não foram suficientes para a solução 

do problema, dessa forma a população ainda vive o caos gerado pelas enchentes 

destes pontos.  

Entende-se que este trabalho atingiu o seu propósito, pois conseguiu 

caracterizar a situação da área de drenagem nos córregos mais importantes da 

cidade. Este diagnóstico permite constituir elementos para embasar políticas 

públicas no setor e, assim, diminuir os danos causados pelas inundações na bacia. 
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