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CENTRAL DA CIDADE. 
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INTRODUÇÃO 

Fundada em 1894, São José do Rio Preto encontra-se a 440 km da capital do Estado de São 

Paulo, com localização geográfica em 20º49´52.12´´S – 49º23´28.41´´0 e território de 431,30 Km², 

tendo uma área urbana de 160,734 Km². A população da cidade é de 464.983 habitantes, segundo 

estimativa do IBGE (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 2019; IBGE, 2020). 

Segundo São José do Rio Preto-SP (2019), a topografia do município é de relevo pouco 

ondulado com espigões duplos e de modesta altitude, situando-se a aproximadamente a 489 metros 

ao nível do mar, enquanto que o solo é do tipo arenito Podsol e Latosol (fase arenosa), de média para 

baixa fertilidade natural. A vegetação classifica-se como cerrado, cerradinho e capoeira, dependendo 

da fertilidade do solo e malha hídrica, sendo o clima tropical com inverno seco e ameno. 

O rio principal que capta o escoamento superficial das águas da cidade é o Rio Preto, o qual 

confere seu nome, e que tem como principais afluentes os córregos Canela e Borá (conforme as 

Figuras 1 e 2), tendo suas microbacias localizadas na região central da cidade. 

 

Figura 1 – Microbacia do Córrego Borá.                                              Figura 2 – Microbacia do Córrego Canela.  

                                        

Fonte: SeMAE (2020)                                                                               Fonte: SeMAE (2020) 
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A hidrografia da cidade de São José do Rio Preto, caracteriza-se pela presença de rios com 

padrão de drenagem dendrítica e vales em forma de “U” com planícies aluviais de inundação – 

várzeas – constituindo-se como áreas sujeitas a inundações naturais, devido ao baixo fluxo de 

escoamento das águas fluviais condicionado pelo relevo suavizado e pela forma dos vales, que 

represam as águas naturalmente (ROSS, 1997). 

O controle das cheias urbanas em áreas urbanas normalmente se dá por meio da canalização 

de trechos mais críticos dos rios. Neste caso, um trecho dos rios que compõem uma bacia é canalizado, 

sem que as consequências sejam previstas para seu restante, ou dentro de diferentes horizontes de 

ocupação urbana. Na maioria das vezes, a canalização dos pontos críticos acaba transferindo o 

problema local e a enchente ocorre em outros locais da bacia (TUCCI, 2003). 

Canholi (2005) afirma que a adoção do paradigma da sustentabilidade socioambiental nas 

mitigações dos problemas de drenagem urbana perpassa pela consideração dos impactos futuros 

decorrentes das tomadas de decisão. Para tanto, as medidas adotadas devem ser flexíveis para que 

possam ser revistas e adaptadas futuramente no decorrer da expansão urbana.  

Neste sentido, este trabalho tem por objetivo apresentar as medidas estruturais adotadas pelo 

município de São José do Rio Preto/SP para mitigar e prevenir os riscos ocasionados por enchentes e 

inundações nas principais avenidas da área central da cidade. 

METODOLOGIA 

Este trabalho possui caráter quali-quantitativo e foi realizado por meio de levantamento de 

dados obtidos de projetos e relatórios disponibilizados pela Prefeitura Municipal de São José do Rio 

Preto/SP, no qual estão relacionados às medidas estruturais de mitigação e prevenção de enchentes e 

inundações na cidade. 

 

RESULTADOS 

Nos últimos 30 anos, a administração pública do município de São José do Rio Preto/SP adotou 

medidas preventivas de planejamento urbano para não agravar os problemas decorrentes das 

enchentes urbanas. O município sofreu os impactos socioambientais decorrente da forma incorreta de 

ocupação do solo, principalmente em sua região central, nas áreas que compreendem as microbacias 

dos córregos Canela e Borá, conforme representado pelas Figuras 3 e 4. 

Figura 3 – Avenida Alberto Andaló inundada                  Figura 4 – Avenida Alberto Andaló após as chuvas   

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal (2009)                                                    Fonte: Prefeitura Municipal (2009) 

 

 Os canais dos referidos córregos foram construídos em etapas, de acordo com o crescimento 

da cidade, de jusante para montante, constituindo-se como amostras históricas dos conceitos de 
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urbanismo da época. Na área a jusante e de ocupação mais antiga, o processo de urbanização reduziu 

os córregos Canela e Borá a canais aterrados ao longo das avenidas. Na área a montante, foram 

mantidas as áreas de Preservação Permanente e os córregos permanecem com seus leitos naturais.  

 As medidas estruturais encontradas para prevenir os riscos ocasionados pelas enchentes e 

inundações se constituíram por obras na micro e macrodrenagem. Baseado na Lei Municipal 

10.290/2008, que cria o Programa de Gestão de Águas Superficiais da bacia do rio Preto, o projeto 

teve o propósito de solucionar um dos maiores problemas que envolviam as enchentes que ocorriam 

no município há muitos anos. O projeto teve como objetivo a criação de lagoas de contenção e 

retenção de águas superficiais, reservatórios fechados, ampliação da microdrenagem nos bairros 

situados ao longo dos córregos que fazem parte da bacia hidrográfica do rio Preto, como os córregos 

Borá (na Av. Juscelino Kubistchek) e Canela (na Av. José Munia).  

 O projeto incluiu a construção de “piscinões” e lagoas para retenção das águas das chuvas e 

construção de bocas de lobo e redes coletoras para captação e condução das águas. Na microbacia do 

córrego Canela, que incluiu a Avenida José Munia, a Avenida Romeu Strazzi e a Avenida Brasilusa, 

foram construídos 8 lagoas e 6 reservatórios profundos. Na Avenida Brasilusa foram construídos 4 

poços circulares profundos: um deles com 60 metros de diâmetro e aproximadamente 18 metros de 

profundidade (o que corresponde à altura de um prédio de seis andares), com capacidade de retenção 

de quase 45 milhos de litros. E outros três com 20 metros de largura e com 8 a 14 metros de 

profundidade. Nas figuras 5 e 6 pode-se observar a construção de um dos poços e de trecho 

canalizado. 

Na microbacia do córrego Borá, que compreende as Avenidas Juscelino Kubitscheck e Bady 

Bassitt, foram construídos 9 reservatórios, cuja capacidade de retenção é de 107 milhões de litros de 

água. Além disto, foi construído um reservatório no Jardim Maracanã, com capacidade de 

armazenamento de 24 milhões de litros. 

Ao longo dos cursos dos córregos Borá e Canela foram criados parques lineares, revitalizando 

os fundos de vale. Tais parques possuem pistas de caminhadas, academias, playgrounds, lixeiras e 

fazem parte do complexo das obras antienchentes. 

O investimento total destas ações foi de R$ 63.796.500,13 para a microbacia do Córrego Borá 

e R$ 71.556.528,58 na microbacia do Córrego Canela. Ao todo, a capacidade de reserva das lagoas e 

poços foi considerado superior a 244 milhões de litros de água, evitando que as principais vias da 

cidade ficassem alagadas ou inundassem. 

Conforme consulta ao Corpo de Bombeiro da Polícia Militar, ao longo do ano de 2017, antes 

da implementação das ações, foram registradas 06 ocorrências de pessoas em risco em locais de 

enchente/alagamento. Já no ano de 2018 não foi registrada ocorrência desta natureza, fato que 

confirma que as obras atingiram resultados satisfatórios esperados, mas ainda assim, o fato de não 

terem ocorrências não significa que o problema foi resolvido em sua totalidade. 

As ações adotadas no que diz respeito a canalização dos córregos não tem demonstrado, de 

acordo com Tucci (2003) e Canholi (2005), uma solução real ao problema, em algumas situações este 

problema acaba sendo agravado. 

As enchentes e inundações urbanas estão associadas a diversos elementos relacionados a 

urbanização como: impermeabilização de solo, ocupação de áreas de várzea, descarte irregular de 

resíduos sólidos, dentre outros. Todos estes fatores alteram a dinâmica própria dos sistemas hídricos 

e ocasionam consequências sérias para uma cidade. 

 Outro ponto que merece destaque é a importância do planejamento urbano das cidades e o 

cumprimento das políticas públicas no sentido de evitar o crescimento desordenado, pois em muitos 

casos é identificado a ineficiência dos Planos Diretores em delimitar as áreas de expansão urbana. 
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Figura 5- Poço para contenção de água na Avenida Brasilusa                    Figura 6-Córrego Borá, após a obra de canalização 

                                 
Fonte: Prefeitura Municipal (2013)                                                         Fonte: Prefeitura Municipal (2017) 

 

CONCLUSÕES 

As medidas estruturais adotadas no município de São José do Rio Preto/SP, teve como objetivo 

mitigar e prevenir as enchentes que ocorriam anualmente durante as chuvas de verão, considerada a 

maior ação já realizada em sua área urbana. 

Com a conclusão destas obras, as águas de escoamento superficial provenientes das chuvas 

passaram a ser encaminhadas para as bocas de lobo e desaguarem nos piscinões e lagoas construídas, 

retardando assim sua velocidade. Já nos canais construídos nos córregos Borá e Canela, observou-se 

que agora as águas escoam com maior velocidade, evitando- se as enchentes que atingiam a área 

central do município. 

Para que as medidas estruturais adotadas pelo Município tenham uma eficiência e no futuro não 

haja a necessidade deste tipo de intervenção é preciso que o crescimento da área urbana no município 

seja realizado de forma ordenada e que toda a drenagem possua dispositivos de contenção das águas 

das chuvas nos loteamentos e que haja uma diminuição da impermeabilização do solo. 
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