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RESUMO  

  

  

A cidade de Ribeirão Preto - SP possui um curso d’água que atravessa todo seu perímetro 

urbano, o Ribeirão Preto, que já, há muitos anos, foi canalizado no trecho em que cruza a sua 

parte central, porém, a capacidade de vazão desse canal tem-se mostrado insuficiente, e 

inundações graves têm ocorrido frequentemente, acarretando prejuízos consideráveis à rotina 

da cidade, contudo, considerando que a Prefeitura Municipal, em julho de 1979, já havia 

solicitado ao DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, um 

“Estudo Preliminar de Obras de Controle das Inundações no Ribeirão Preto – DEP/ERH”, que 

indicava a necessidade da implantação de três barragens de regularização de vazões a 

montante da área urbana, e a ampliação da capacidade de descarga do canal, no trecho em que 

este atravessa a zona central da cidade e, também, considerando que atualmente já foram 

implantadas duas dessas barragens de retenção de cheias na calha do Ribeirão Preto, 

denominadas de Barragem de Bonfim Paulista e Barragem de Santa Tereza, bem como o 

trecho em que o Ribeirão Preto atravessa a zona central da cidade, teve sua seção canalizada 

ampliada recentemente, verificando ser a mesma insuficiente para escoar a vazão de cheia que 

atinge o local, o DAEE, em dezembro de 1984, realizou um estudo para a execução do 

terceiro barramento de controle de cheias, denominado, na época, de “Barragem RP-1”, e que, 

posteriormente, ficou conhecido como Barragem do Royal Park, porém, o local determinado 

na época pelo estudo, atualmente, encontra-se parcialmente tomado por edificações e 

chácaras, algumas de alto padrão, e o processo de licenciamento está dependendo de 

documentos de propriedade e/ou anuências de proprietários lindeiros, que serão afetados pela 

linha d’água do barramento, o que, provavelmente, inviabilizará a sua execução no local pré-

determinado,  daí, o presente estudo trata do projeto de uma terceira barragem de contenção, a 

ser executada na calha do Ribeirão Preto, em local situado a jusante da Barragem de Bonfim 

Paulista e a montante da Barragem de Santa Tereza, denominada, aqui, como Barragem do 

Royal Park II, projeto este seguindo as normas determinadas pelo DAEE, como órgão 

licenciador deste tipo de obra no Estado de São Paulo, em local sem restrições para a sua 

execução, tendo em vista a dificuldade de se encontrar áreas ainda não urbanizadas a 

montante do município, e sua execução minimizará os prejuízos causados pelas enchentes aos 

moradores e comerciantes localizados nas áreas de várzea com o amortecimento da onda de 

cheia no barramento, e mantendo o escoamento uniforme na calha do Ribeirão Preto no 

trecho urbano do município de Ribeirão Preto - SP. 

  

  

Palavras-chave: Barragem. Piscinão. Cheia.  
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ABSTRACT 

 

The city of Ribeirão Preto - SP is cut by a watercourse, the Ribeirão Preto, which for many 

years has ducted in the section that crosses its central part, the flow capacity of this channel 

has been insufficient and severe flooding have occurred frequently, causing considerable 

damages to the city life, in view of the City Hall request, the DAEE (Department of Water 

and Electrical Energy of the São Paulo State) has developed a large work consubstantiated in 

the publication “Preliminary Study of Control Works of Flood in Ribeirão Preto – DEP/ERH  

– July, 1979”, which indicated the need to implement three dams of upstream regulation and 

the expansion of the channel discharge capacity in the section where it passes through the 

central area of the city, currently there are installed two flood retention dams in the pipeline of 

the Ribeirão Preto river, called dam Bonfim Paulista and dam Santa Tereza, as well as in the 

section where the Ribeirão Preto river crosses the central area of the city channeled, had its 

section expanded, this study is about the third retention dam to be implemented in the channel 

of the Ribeirão Preto river, in place located downstream in dam Bonfim Paulista and upstream 

in dam Santa Tereza, and which we will call here as dam Royal Park II, it should be noted 

that the DAEE in December of 1984, conducted a study for the implementation of the third 

flood control dam, called at the time “DAM RP-1”, which later become known as dam Royal 

Park, however, the place determined at that time by the study, currently is partially taken by 

buildings and farms, some of them in high standard, and the licensing process is depending on 

ownership documents and/or consents of bordering owners who will be affected by the 

waterline of this flood dam, which probably make impracticable its implementation in the 

predetermined location, this current study aims at the implementation of the dam Roya Park II 

in place upstream of the point previously determined, which will have a retention volume 

lower than the first, however in a place with no restrictions for its implementation.  

  

  

Keywords: Dam. Pool. Flood.  
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1 JUSTIFICATIVA  

  

O município de Ribeirão Preto – SP tem enfrentado, nos últimos anos sérios 

problemas de enchentes, em diversas regiões da cidade, acarretando em grandes transtornos e 

prejuízos econômicos à população, ao comércio, ao trânsito e às demais atividades urbanas, em 

geral.  

A Barragem do Royal Park II é apenas um dos vários empreendimentos que deverão 

ser construídos para compor o Sistema de Drenagem do Município.  

A importância da obra de construção de um reservatório de amortecimento de 

cheias (piscinão), executado na calha do Ribeirão Preto, a montante da área urbana do 

município, atenuará os picos de enchentes na região central da cidade.  

A escolha por este tipo de solução, baseia-se em uma nova concepção de controle de 

cheias, em que se prioriza a retenção do máximo de água nas bacias de montante, em 

detrimento da solução tradicional de canalização dos rios, uma vez que a obra recentemente 

concluída de canalização do Ribeirão Preto no trecho urbano, possui seção insuficiente para 

comportar as vazões de cheia de projeto, tendo em vista a restrição física para a ampliação de 

sua calha (vias de tráfegos marginais).  

A Barragem do Royal Park II será dimensionada para regularização de vazões, com 

período de retorno de 100 anos.  

As dimensões do vertedor foram definidas de modo a garantir que não ocorrerá 

escoamento de água sobre a cota de coroamento da barragem de terra (galgamento), 

comprometendo, assim a estabilidade do maciço, com risco de ruptura da barragem.  
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2 OBJETIVO 

  

Avaliar a viabilidade de execução de um projeto de barramento de controle de 

cheias, para minimizar o problema de enchentes, no município de Ribeirão Preto - SP.  

  

2.1 Objetivos específicos:  

  

- Reduzir os prejuízos causados aos moradores e comerciantes localizados nas 

áreas de várzeas dos córregos, que atravessam o município de Ribeirão Preto – SP, 

minimizando os picos de cheias;  

  

- Regularizar o regime de escoamento das calhas dos córregos no trecho urbano, 

mantendo a vazão que passará pelo dispositivo de descarga de fundo constante para jusante;  

  

- Amortecer a onda de cheia em eventos hidrológicos extremos, evitando, com 

isso, que ocorram maiores prejuízos aos moradores, uma vez que a obra absorverá o impacto 

gerado pelas chuvas, diretamente nos habitantes ribeirinhos.  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12  

  

3 ÁREA AFETADA 

  

3.1 Caracterização geral do Município:  

  

Ribeirão Preto - SP, localizado na porção nordeste do Estado de São Paulo, situado 

a cerca de 320 km de distância da capital do Estado, possui 650,96 km² de extensão territorial e 

uma população majoritariamente urbana de 649.556 habitantes (IBGE, 2013), é um polo de 

desenvolvimento regional no nordeste paulista, apresentando grande crescimento urbano e 

expressivo desenvolvimento econômico. 

O clima é caracterizado tropical semiúmido (Aw), com estação chuvosa sujeita a se 

atrasar para o outono e estação seca no inverno. As temperaturas médias são superiores a 18ºC 

em todos os meses do ano, sendo a média anual de 21,9ºC, e índice pluviométrico de 

aproximadamente 1.500 mm/ano, concentrados entre os meses de outubro e abril, sendo 

dezembro o mês de maior precipitação (272 mm). As precipitações ocorrem sob forma a de 

chuva e, em algumas ocasiões, de granizo, podendo virem acompanhadas de raios e trovoadas, 

e serem de forte intensidade. Cabe salientar que o município de Ribeirão Preto não possui 

equação de chuva publicada e, consequentemente, aceita para o projeto em pauta, o que 

determinaria a curva I-D-F (intensidade, duração e frequência), porém, neste trabalho 

utilizaremos a equação de Serrana - SP, município distante 20 Km de Ribeirão Preto. Durante a 

estação seca os índices de umidade do ar podem atingir níveis críticos, muitas vezes abaixo de 

20%, sendo que o ideal estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é de 60%. 

A atividade agroindustrial sucroalcooleira é uma importante atividade econômica 

local, sendo que as plantações de cana-de-açúcar dominam o cenário rural. Devido ao 

desenvolvimento econômico, outras atividades têm crescido no município, como serviços e 

indústria, como a metalurgia.  

A maior parte do município encontra-se na Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, o 

qual, representa o limite norte da área. O Ribeirão Preto, com direção de sul para norte, é o 

principal tributário do Rio Pardo nessa região, englobando grande parte da área do município. 

Apenas a porção meridional do município está localizada na bacia hidrográfica do Rio 

MogiGuaçu, que corre ao sul de Ribeirão Preto. De acordo com o Sistema de Gerenciamento 

dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, o município de Ribeirão Preto pertence à 

Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI 04.  
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O município de Ribeirão Preto é totalmente abastecido por água subterrânea, sendo 

que parte dos poços explora apenas o Aquífero Guarani e os remanescentes recebem 

contribuição do Sistema Aquífero Serra Geral.  

Atualmente, os serviços de abastecimento de água, tratamento de esgoto e 

drenagem urbana estão a cargos do Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto 

(DAERP). Quanto aos serviços de limpeza pública (coleta, tratamento, e destinação final do 

lixo), o gerenciamento está a cargo da Coordenadoria de Limpeza (CLU), que terceiriza a 

execução do serviço para a empresa Estre SPI Ambiental S/A, desde 2009.  

No que diz respeito às condições do saneamento básico, o município de Ribeirão 

Preto apresenta altos índices de cobertura dos serviços de abastecimento de água, coleta de lixo 

e esgotamento sanitário. Para esses três serviços em análise, Ribeirão Preto está acima da média 

estadual, com percentuais acima de 97% de atendimento.  

O município também possui uns dos melhores índices do país, no que se refere ao 

tratamento do esgoto, no qual, 97% do que é coletado são destinados a duas Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETE): ETE Caiçara e ETE Ribeirão Preto. Vale ressaltar, que a adoção 

de políticas públicas desenvolvidas na última década, resultou no ótimo desempenho das 

variáveis do saneamento básico, já que, em 1997, o percentual dos efluentes domésticos 

tratados não atingia 3% do total (IBGE).  

Segundo dados do SEADE (2014), a coleta de lixo, em 2010, atendia quase toda a 

população (99,8%). Em anos anteriores, os resíduos domiciliares/comerciais eram 

encaminhados para o aterro controlado do município, mas, atualmente, são encaminhados para 

um aterro privado, localizado no município vizinho de Guatapará - SP.  

  

3.2 Sistema de drenagem de Ribeirão Preto – SP:  

  

O Sistema de Drenagem do município de Ribeirão Preto - SP é constituído, 

principalmente, pelo manancial que dá o nome a cidade, pois 80% do município “verte” para a 

calha do Ribeirão Preto. Apenas a região Leste da cidade, aproximadamente, 20% da área de 

drenagem é escoada direto para o Rio Pardo.  

Todos os afluentes localizados na área urbana têm problemas de drenagem. Um dos 

principais afluentes do Ribeirão Preto é o Córrego Retido Saudoso, que possui em suas 

margens a Avenida Dr. Francisco Junqueira, que corta a cidade de Leste a Oeste. Contudo, 
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após a execução da canalização do Ribeirão Preto, readequado a foz do Córrego Retiro 

Saudoso, os problemas de enchentes diminuíram consideravelmente.  

De uma forma geral, pode-se verificar que a rede de rios e córregos que compõem a 

macrodrenagem do município de Ribeirão Preto, a par de já contar com uma série de 

canalizações e retificações realizadas ao longo do tempo, apresenta uma característica bastante 

positiva, qual seja, a manutenção dos canais abertos. Ou seja, apenas em pequenos trechos 

localizados foram adotadas galerias fechadas.  

Por outro lado, a prática da preservação já vem sendo adotada, mesmo que de forma 

incipiente, em alguns córregos da bacia como é o caso dos barramentos já implantados no 

Retiro Saudoso e no Ribeirão Preto e, através de bacias de detenção introduzidas no córrego do 

empreendimento Nova Aliança.  
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Figura 1 – Sistema de Drenagem do Município de Ribeirão Preto.  

  
Fonte: Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE. Ribeirão Preto – SP.  
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4 PROJETOS DE ENGENHARIA VINCULADOS  

  

4.1 Pontos críticos referentes ao projeto envolvido  

  

As inundações na região central de Ribeirão Preto são históricas e típicas das 

cidades que se formaram em áreas ribeirinhas. Entretanto, o problema das inundações do 

Ribeirão Preto e afluentes vem se agravando com a intensificação do processo de urbanização, 

e consequente impermeabilização dos solos da bacia.  

A região do centro “antigo” da cidade, localizada às margens do Ribeirão Preto, 

junto à Avenida Jerônimo Gonçalves, submete-se aos problemas das enchentes, desde a 

primeira cheia em 1927 (Figura 2). 

 Figura 2 – Avenida Jerônimo Gonçalves alagada pela cheia do Ribeirão Preto, em 1927.  

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP  

  

O fato é que nestes últimos anos vem-se observando uma acentuada mudança no 

comportamento hidrológico da bacia, principalmente, pela redução dos seus tempos de 

concentração. 

Em janeiro de 2014, a canalização do Ribeirão Preto foi ampliada, porém, a seção 

realizada ficou limitada, devido às vias de tráfego marginais, sendo que a mesma não é 

suficiente para o escoamento da vazão máxima de cheia para um Período de Retorno - TR de 

100 anos (Figuras 3 e 4).  
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Figura 3 - Canalização atual do Ribeirão Preto junto à Avenida Jerônimo Gonçalves.  

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto – SP  

  

Figura 4 - Calha atual do Ribeirão Preto em um evento hidrológico extremo.  

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP  
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4.2 Escolha do local adequado para a execução da obra 

  

A área da bacia hidrográfica do Ribeirão Preto, que é a principal calha de drenagem 

que corta o município de “sul a norte” tem, desde as nascentes no município de Cravinhos, até 

sua foz, no rio Pardo, 345,4 km². No curso inferior deste córrego, encontra-se a cidade de 

Ribeirão Preto, que abrange cerca de 278 km² da bacia hidrográfica do córrego de mesmo nome 

(Figura 5).  

  

Figura 5 - Bacia de contribuição do Ribeirão Preto até o trecho canalizado.  

  
Fonte: Imagem do Google Earth  

  

Feito o diagnóstico do Sistema de Macrodrenagem da área da bacia hidrográfica 

urbanizada, dentro de uma perspectiva integrada, avaliou-se seu comportamento como um todo, 

através da estimativa das capacidades dos canais existentes e das respectivas demandas 

hidrológicas, isto é, das vazões de cheia.  

Essas vazões foram comparadas com as capacidades do Sistema de 

Macrodrenagem, avaliadas com base em cálculos efetuados a partir dos levantamentos 

topográfico-cadastrais de campo das seções transversais, dos perfis longitudinais e das 

interferências existentes.  

Conforme citado no início deste trabalho, em 1984, o DAEE definiu um local para a 

execução do barramento, porém, atualmente, a área que seria alagada pelo mesmo, encontrasse 

parcialmente tomada por edificações e chácaras, algumas de alto padrão, e o processo de 

licenciamento está dependendo de documentos de propriedade e/ou anuências de proprietários 
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lindeiros que serão afetados pela linha d’água do barramento, o que, provavelmente, 

inviabilizará a sua execução naquele local.  

Contudo, foram identificadas áreas de várzeas e locais ainda não ocupados, para  

implantação do reservatório, prevendo-se sua utilização para amortecimento e retardamento dos 

picos de cheias e retenção de sedimentos. Assim, este estudo visa a execução da Barragem do 

Royal Park II em local a montante do ponto determinado anteriormente, mais precisamente nas 

Coordenadas UTM: 7.648,923 Km N e 206,956 Km E. A barragem terá um volume de 

retenção inferior ao projeto inicial da prefeitura, porém, em local sem restrições para a sua 

execução (Figura 6).  

  

Figura 6 - Local previsto inicialmente para execução do barramento no leito do Ribeirão 

Preto (azul), com as áreas urbanizadas (vermelho), e no centro o local escolhido para 

execução do barramento objeto deste estudo.  

  
Fonte: Imagens do Google Earth  

  

4.3 Estudo hidrológico para determinar a vazão máxima de cheia no ponto escolhido  

  

Nesta etapa, foram levantados os dados hidrológicos do ponto determinado para a  

implantação da obra, contemplando o cálculo da vazão máxima de cheia que atingirá o local e, 

para isso, determinaram-se os seguintes dados: área de drenagem, comprimento do talvegue, 

tempo de concentração, intensidade de precipitação média da bacia e o coeficiente de 

escoamento superficial direto “C”.  

Salienta-se que os cálculos aqui desenvolvidos foram realizados utilizando os  
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coeficientes e fórmulas exigidos pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, 

conforme determinado na Portaria DAEE n° 717/96, que regulamenta as obras deste tipo, no 

Estado de São Paulo.  

Para o cálculo da área de contribuição que drenará até o ponto de execução do  

barramento, utilizaremos Cartas do IBGE digitalizadas, na escala 1:50.000, com a utilização do 

software Auto-Cad, para a junção de 03 folhas: Ribeirão Preto, Bonfim Paulista e Cravinhos 

(Figuras 7 e 8).  

  

Figura 7 – Cartas do IBGE (escala 1:50.000) utilizadas nos cálculos.  

        
Fonte: Cartas do IBGE publicadas em 1971.  
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 Figura 8 – Área da bacia de contribuição do Ribeirão Preto até o local do barramento.  

  
Fonte: Cartas do IBGE na escala 1:50.000 unificadas pelo software AutoCad.  

  

Área de Drenagem = 92,23 Km² > 2,00 Km² - Portanto, utilizou-se o Método IPAI-

WU, recomendado para bacias com área de 2 a 200 Km², conforme a equação 01, a seguir:  

  

Q = 0,278 x C x I x AD0,9 x k                        (01) 

  

Onde:  

Q: Vazão de cheia, em m³/s;  

C: Coeficiente de escoamento superficial direto;  

I: Intensidade da chuva de projeto = mm/h; 

AD: Área da bacia de contribuição = (92,23 Km²) 

K: Coeficiente de distribuição espacial da chuva 

  

 

Dados do Talvegue:  

  



22  

  

Tabela 1 – Dados topográficos do ponto mais distante da bacia até o ponto em estudo.  

Cota Desnível Distância Declividade i0,5 L / i0,5 

H h L I = h / L (m/m) (m/m) 

847,00 

840,00 

 

7,00 

 

303,47 

 

0,02307 

 

0,15188 

 

1.998,10 

820,00 20,00 285,96 0,06994 0,26446 1.081,31 

800,00 20,00 318,21 0,06285 0,25070 1.269,26 

780,00 20,00 1.722,43 0,01161 0,10776 15.984,47 

760,00 20,00 1.203,34 0,01662 0,12892 9.333,95 

740,00 20,00 1.431,51 0,01397 0,11820 12.110,88 

720,00 20,00 992,01 0,02016 0,14199 6.986,45 

700,00 20,00 703,05 0,02845 0,16866 4.168,33 

680,00 20,00 291,31 0,06866 0,26202 1.111,78 

660,00 20,00 744,15 0,02688 0,16394 4.539,13 

640,00 20,00 857,34 0,02333 0,15274 5.613,25 

620,00 20,00 985,78 0,02029 0,14244 6.920,82 

600,00 20,00 734,74 0,02722 0,16499 4.453,35 

580,00 20,00 651,74 0,03069 0,17518 3.720,45 

560,00 20,00 1.664,71 0,01201 0,10961 15.187,73 

540,00 20,00 3.428,75 0,00583 0,07637 44.893,96 

535,00 5,00 1.614,07 0,00310 0,05566 29.000,06 

Totais  17.932,55   168.373,27 

  

Declividade equivalente do talvegue “S”:  

  

S = (L / (L / i0,5))²  

Onde: 

L: Comprimento do talvegue do curso d’água = Km  

  

S = (17.932,55 / 168.373,27)² = 0,01134326 m/m = 11,34 m/Km  

  

Cálculo do Tempo de Concentração “t”: 

 

Fórmula recomendada pelo DAEE - “California Culverts Practice” (TUCCI, 1993) 

 

t = 57 (L² / S)0,385  

Onde: 

T: Tempo de concentração = min; 

L: Comprimento do talvegue do curso d’água = Km; 

S: Declividade equivalente do talvegue = m/Km. 
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t = 57 (17,93255² / 11,34)0,385 = 206,59 min  

  

Equação de chuva intensa do Município de Serrana – SP (* mais próxima do local 

da obra): 

• Nome da estação/Entidade: Serrana – C4-083R/DAEE; 

• Autor: Martinez e Piteri; 

• Coordenadas geográficas: Lat. 21º13’S / Long. 47º36’W; 

• Altitude: 540 m; 

• Duração da estação: 1947-; 

• Período de dados: 1972-1984, 1986, 1988-1994, 1996-2000 (26 anos). 

  

I = 39,8213 (t + 25) – 0,8987 + 9,1245 (t + 15) – 0,8658 .[– 0,4786 – 0,9085 ln ln (T / T – 1)]  

 

Onde:  

t: Duração da chuva, em minutos; 

T: Período de retorno = 100 anos. 

  

I = 39,8213.(206,59+25)-0,8987+9,1245.(206,59+15)-0,8658{- 0,4786 - 0,9085.lnln[100/(100-1)]} 

I = 36,9 mm/h  

  

Cálculo do coeficiente de escoamento superficial “C”:  

  

C = [2 / (1 + F)] x (C2 / C1)  

  

Onde:  

F = L / (2 x (AD / 3,14)0,5 = 17,93 / (2 x (92,23 / 3,14)0,5 = 1,65  

C2 = 040 (“runoff” - área parcialmente urbanizada) 

C1 = 4 / (2 + F) = 4 / (2 + 1,65) = 1,09  

  

C = [2/(1+1,65)] x (0,40/1,09) = 0,28  
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Cálculo da vazão de cheia “Q”:  

  

Q = 0,278 x 0,28 x 36,9 x 92,230,9 x 0,92 = 152,45 m³/s  

  

Onde:  

K = 0,92 [ábaco]  

  

Conforme preconizado pelo Método I-PAI-WU, acrescenta-se uma vazão de base  

da ordem de 10% sobre a vazão de cheia.   

  

152,45 + 10% = 167,69 m³/s – Vazão de cheia!  

  

4.4 Levantamento topográfico planialtimétrico preliminar do local da obra  

  

Após a determinação da vazão máxima de enchente que atingirá o barramento, 

conforme visto no item anterior e, com base no Levantamento Topográfico Planialtimétrico 

realizado pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto no município todo, fora locado o maciço 

do barramento nas coordenadas UTM já informadas (7.648,923 Km N / 206,956 Km  

E) e traçado o nível d’água máximo que será atingido em um evento hidrológico extremo 

(Figura 9):  

  



25  

  

Figura 9 – Barramento locado com a área alagada no nível d’água máximo.  

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto – Curvas / Planta. 

  

   

4.5 Definição dos níveis d’água e das cotas do reservatório  

  

Conforme determinado no item anterior, verifica-se que o nível d’água máximo de 

enchente no barramento chegará até a cota 550,00 metros. Desta maneira e, seguindo 

recomendação do DAEE, considera-se a cota da crista do maciço a 0,50 m acima do nível 

d’água máximo, sendo a mesma então determinada como 550,50 metros.  
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Ainda pelo levantamento topográfico anterior, pode-se observar que a cota de fundo 

onde será inserido o maciço do barramento encontra-se na cota 544,00 metros. Desta maneira, 

conclui-se que a barragem terá 6,50 m de altura total (cota 550,50 – 544,00).  

  

4.6 Estudo hidráulico para o dimensionamento das estruturas de vazão do barramento  

  

Para o dimensionamento das estruturas de vazão do barramento em pauta, verifica-

se qual a vazão que será amortecida pelo volume armazenado no reservatório. Para isso, fez-se 

uso do hidrograma de enchente constante do Guia prático do DAEE (Figura 10). 

 Figura 10 – Hidrograma de Enchente constante no “Guia prático do DAEE”.    

  
Fonte: Guia Prático para Projetos de Pequenas Obras Hidráulicas (2008) - DAEE, folha n° 45.  

  

Os valores da curva cota x área x volume do barramento estão apresentados na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Valores da curva cota x área x volume do barramento: 

Cota Área Parcial Volume Parcial Volume Acumulado Dif. De Nível 

(m) (m²) (m³) (m³) (m) 

544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

545,00 10.197,20 5.098,60 5.098,60 1,00 

546,00 36.719,07 23.458,14 28.556,74 1,00 

547,00 80.971,58 58.845,33 87.402,06 1,00 

548,00 145.185,81 113.078,70 200.480,76 1,00 

549,00 226.133,06 185.659,44 386.140,19 1,00 

550,00 312.026,48 269.079,77 655.219,96 1,00 
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A projeção da área alagada no nível d’água máximo do barramento está 

apresentado na Figura 11. 

 

Figura 11 – Projeção da área alagada no nível d’água máximo do barramento.  

   
Fonte: Imagens do Google Earth  

  

Cálculo da vazão de saída do barramento:  

  

Qs = Qe – (2 x Vs /3 x tc)  
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Onde: 

  

Qs: Vazão de saída = m³/s;  

Qe: Vazão de enchente = m³/s;  

Vs: Volume de amortecimento = m³;  

Tc: Tempo de Concentração = segundos.  

  

Qs = 167,69 – (2 x 655.219,96 / 3 x 12.395,28) = 132,45 m³/s  

Vazão de saída do barramento  

  

Conforme os cálculos realizados, verifica-se que dos 167,69 m³/s que chegam no 

barramento (vazão de cheia), após o amortecimento ocorrido no reservatório, 132,45 m³/s 

devem passar para jusante do maciço, e as estruturas hidráulicas devem suportar tal vazão.  

Primeiramente, dimensiona-se um Dispositivo para Descarga de Fundo, de modo a 

permitir o amortecimento dos picos de vazões, ao mesmo tempo em que permite a 

disponibilidade hídrica para as áreas a jusante, baseado na “vazão mínima de estiagem com 

duração de 7 dias consecutivos e período de retorno de 10 anos” – Q7,10, e na “vazão de 

permanência com probabilidade de 95% de ocorrência” – Q95 do Ribeirão Preto no ponto em 

estudo, vazões estas desenvolvidas pelo DAEE e utilizadas como referência em projetos desta 

natureza no Estado de São Paulo.  

  

Cálculo da Seção do Dispositivo de Descarga de Fundo: 

  

Q = Cd x A x √(2 x g x H)  

  

Onde: 

Q: Vazão = m³/s;  

G: Aceleração da gravidade = 9,81 m/s²;  

A: Área da saída de fundo = m²;  

Cd: Coeficiente de vazão para tubos curtos = 0,70; 

H: Desnível entre a entrada e saída da galeria (m).  
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A saída de fundo projetada tem seção quadrada, composta por duas células de 2,00 

x 2,00 m, pelas quais, passam a vazão máxima de 47,31 m³/s. 

Para o dimensionamento do vertedor, foram definidas as dimensões de modo a 

garantir que não ocorrerá passagem de água sobre a cota de coroamento da barragem de terra, 

podendo vir a comprometer a estabilidade do maciço, com risco de ruptura da barragem por 

galgamento. O vertedor deverá permitir escoamento com TR de 100 anos. A vazão será da 

ordem de 132,45 m³/s. Parte desta será escoada pela saída de fundo e parte pelo vertedor 

Creager. Para o dimensionamento do vertedor, utilizou-se a seguinte equação:  

  

Q = Cd x B x h1,5  

  

Onde: 

Q: Vazão = m³/s;  

Cd: Coeficiente de vazão para vertedores Creager = 2,00;  

B: Largura do vertedor = m;  

H: Altura d’água acima da soleira do vertedor = m.  

  

A máxima vazão pelo vertedor será de aproximadamente 85,14 m³/s, tendo o 

mesmo uma largura útil de 35,00 metros.  

  

4.7 Verificação da capacidade de vazão do córrego na área central da cidade  

  

Na calha do Ribeirão Preto, já no Perímetro Urbano do município, mais 

precisamente no início do trecho canalizado, compreendido entre as Ruas Primo Tronco e a 

afluência do Córrego Laureano, a vazão de projeto, conforme cálculos realizados pela 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto quando da execução da obra, constante no processo de 

outorga junto ao DAEE, é da ordem de 89,00 m³/s. 

A seção neste trecho é trapezoidal revestida em concreto, com base menor b = 

10,00 metros.  
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4.8 Comparação da capacidade hidráulica de escoamento do córrego antes e depois da 

execução da obra  

  

Observando-se o exposto no item anterior, constatamos que a vazão suportada pela 

canalização, da ordem de 89,00 m³/s, é superior à vazão escoada pelo vertedor do barramento, 

da ordem de 85,14 m³/s, o que demonstra a eficiência da obra do Barramento Royal Park II 

com relação ao amortecimento da onda de cheia, porém, não pode-se deixar de levar em 

consideração a distância entre o piscinão e a canalização em pauta, que possui uma área de 

contribuição maior, bem como a existência do barramento de Santa Tereza, localizado entre os 

dois pontos citados. 

Comparativamente, fica claro que a capacidade hidráulica de escoamento do 

Ribeirão Preto, após a execução do piscinão do Royal Park II, fica menos comprometida do que 

antes da execução da obra, pois este apenas irá somar aos vários outros empreendimentos do 

tipo que deverão ser implantados na bacia para minimizar os problemas causados pelas cheias 

no município.  

  

4.9 Impacto gerado pela execução do projeto no município  

  

Com a execução desta obra será possível regularizar o regime de escoamento das 

calhas dos córregos no trecho urbano, amortecendo a onda de cheia em eventos hidrológicos 

extremos e reduzindo com isso os prejuízos causados aos moradores e comerciantes localizados 

nas áreas de várzea dos córregos que atravessam o município de Ribeirão Preto - SP.  

Quanto ao espelho d’água acumulado, o mesmo não causará transtornos aos 

moradores das proximidades, uma vez que o barramento ficará com o seu nível máximo apenas 

durante os eventos hidrológicos extremos, sendo o seu volume total escoado para jusante 

durante o período de duração/escoamento da chuva.  

  

4.10 Licenças e legislação pertinentes  

  

No município de Ribeirão Preto, a drenagem urbana é responsabilidade das 

Secretarias de Obras e de Planejamento do Município que não dispõem de equipes técnicas 

exclusiva e equipamentos específicos para realizarem o monitoramento, a gestão e o 

aperfeiçoamento das redes e estruturas de macro e micro drenagem.  
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Segundo informações da Secretaria de Planejamento, não há legislação que trate 

especificamente da drenagem urbana. Apenas para os novos parcelamentos de solo, essa 

Secretaria fornece diretrizes que orientam sobre a prevenção de cheias através da implantação 

de dispositivos de infiltração e de regularização visando diminuir a vazão de picos de cheias 

nos principais cursos d’água.  

Já no Estado de São Paulo, o Departamento de Águas e Energia Elétrica- DAEE é o 

órgão gestor dos recursos hídricos, executando a Política de Recursos Hídricos, bem como 

coordenando o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos, nos termos da Lei 7.663/91.  

Para a construção do Barramento em pauta (piscinão), deverá ser apresentado ao 

DAEE o respectivo requerimento, acompanhado do estudo hidrológico e hidráulico, bem como 

plantas dentro dos padrões e normas estabelecidos, para que o órgão se manifeste sobre o 

projeto através do documento denominado “outorga”.  

A outorga de direito de uso ou interferência de recursos hídricos é um ato 

administrativo, de autorização ou concessão, mediante o qual o Poder Público faculta ao 

outorgado fazer uso da água por determinado tempo, finalidade e condição expressa no ato.  

Com relação à intervenção em Área de Preservação Permanente – APP, deverá ser 

consultado o órgão competente, que no caso do Estado de São Paulo é a Companhia Ambiental 

do Estado de São Paulo – CETESB, para que haja uma compensação no projeto, com relação à 

vegetação que deverá ser suprimida pela área alagada e pela execução do maciço.  

  

4.11 Cronograma físico-financeiro  

  

ETAPA          MESES  

Descrição dos Serviços  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

Serviços Preliminares  
(Equipe Técnica, ensaios, 

instalação de canteiro)  

                                    

                                    

Obras na Barragem  
(Desvio, monge, vertedor, 

filtro, dreno)  

                                    

                                    

Obras no Reservatório  
(Limpeza geral, demolições, 

movimento de terra,  
construção de equipamentos 

urbanos, gradil de ferro)  

                                    

                                    

Construção Sistema Viário 

(Limpeza Geral, estruturas de 

micro drenagem, sinalização)  
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4.12 Fontes de financiamento e critérios exigidos  

  

Aspecto relevante no que concerne aos sistemas de drenagem urbana relaciona-se 

ao financiamento e às fontes de recursos. As magnitudes dos problemas de inundação que 

acabam envolvendo volume bastante elevado, a sofisticação do sistema hidráulico proposto e a 

obra necessária, implicam na alocação de recursos financeiros consideráveis.  

As possibilidades de obtenção de recursos para financiar as obras e serviços de 

drenagem são: o FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos (SP), o orçamento 

municipal, as dotações oriundas de bancos e agências de fomento, os repasses de recursos 

federais e estaduais e os financiamentos externos.  

Observa-se, sistematicamente, a insuficiência de investimentos em drenagem, face a 

demanda existente, devido à dificuldade de alocar recursos financeiros que, quando alocados, 

sofrem descontinuidade temporal de aporte resultando em paralisações ou descontinuidade das 

obras, retardando a disponibilização dos serviços à população.  

Há que se levar em conta também que, no momento atual, face a maior exigência da 

população por qualidade de vida e preservação ambiental, os recursos necessários tornam-se 

ainda mais elevados, fato que acaba inviabilizando as iniciativas, devido as dificuldades 

financeiras que atravessam os municípios brasileiros.  

Contudo, persiste a necessidade de garantir a implementação do projeto de 

drenagem por meio de recursos que poderão advir da penalização dos agentes geradores de 

impactos sobre a drenagem e do pagamento dos custos dos sistemas pelos beneficiários das 

obras e de sua operação. Adicionalmente, outra forma de obtenção de recursos seria a criação 

da figura do “Impermeabilizador - Pagador”.  

É possível ainda, no âmbito da gestão urbana estabelecer, através da legislação, a 

imposição de encargos sobre empreendimentos imobiliários que causem impactos ao sistema 

de drenagem, na forma de “obrigação de fazer” ou cobrança em dinheiro pela execução de 

obras e serviços necessários. Operações urbanas consorciadas, desde que disponíveis como 

instrumentos urbanísticos poderão ainda ser utilizadas nesse sentido.  

Há que se salientar que todas essas alternativas de geração de recursos são apenas 

coadjuvantes na composição das dotações necessárias, face a magnitude dos investimentos 

necessários. Contudo, um planejamento adequado e muito bem estruturado em ações de curto, 

médio e longo prazos, estabelecerá concomitantemente as necessidades de recursos ao longo do 

tempo permitindo sua alocação. 
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Composição dos recursos: 

(Retirado do projeto de outorga elaborado pela Prefeitura Municipal para o 

piscinão que deveria ser executado a jusante do local em estudo, pois possuem as 

mesmas características construtivas) 

 

União – R$ 45.000.000,00 (90 %); 

 

Contrapartida – R$ 5.000.000,00 (10 %); 

 

Total – R$ 50.000.000,00 (100%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34  

  

5 VIABILIDADE DA AÇÃO 

  

Face ao exposto, concluímos que a execução do projeto em pauta é viável, porque  

beneficiará uma grande parcela da população ribeirinha do município de Ribeirão Preto, sendo 

o seu custo de execução recuperado com o passar do tempo face aos benefícios que tal obra 

trará, qual seja, a minimização dos efeitos de cheias / enchentes. 

Mesmo assim, não podemos deixar de citar que a principal dificuldade para a 

execução desse projeto seria política, pois é uma obra de valor alto e localizada longe do 

município, mais precisamente na Zona Rural, longe dos olhos dos eleitores, situação que se 

“sobressairia” equivocadamente em relação aos benefícios gerados pela execução da obra. 

Outro ponto negativo seria pela localização em área nobre do município e em 

expansão imobiliária, o que poderia gerar uma “desvalorização” nos imóveis próximos, uma 

vez que este tipo de obra de detenção precisa de manutenção e limpeza constantes, o que 

dificilmente seria realizada pela Prefeitura Municipal. 
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