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1. Descrição da barragem

A barragem do balneário Paraguaçu é localizada na periferia da cidade de 

Paraguaçu Paulista, a 460 km da cidade de São Paulo. A barragem era de 

terra, dotada de um estreito vertedouro na ombreira direita (Figura 2.67).

2. Descrição do acidente

O problema começou na noite de quinta-feira, 4 de janeiro de 2007, quando 

a barragem, que fica na rodovia de acesso a Paraguaçu Paulista, na área 

rural do município, transbordou devido ao grande volume de chuvas na 

região. O galgamento da barragem foi causado pela falta de capacidade de 

vazão do estreito vertedouro. A partir daí, equipes da Prefeitura começaram 

a efetuar o reforço do aterro e a abrir saídas emergenciais para manter o 

nível da represa e evitar o galgamento da barragem de terra.

Na manhã do sábado, dia 6 de janeiro, no entanto, ocorreu o rompimento de 

uma dessas saídas emergenciais, causando estragos nas redondezas e nas 

estradas de acesso (Figura 2.68), atingindo áreas do município de Maracaí.

3. Consequências do acidente

O transbordamento da barragem da represa do balneário Paraguaçu causou a 

inundação de imóveis, vias públicas e rodovias. Apesar disso, não houve registro de 
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vítimas porque os moradores da região já haviam sido removidos preventivamente 

para escolas, casas de parentes e amigos, segundo a Defesa Civil.

Uma das rodovias atingidas foi a Raposo Tavares, que teve o tráfego 

interrompido nos dois sentidos na altura do km 485, no cruzamento sobre o 

ribeirão São Mateus. Também houve problema na rodovia Prefeito Jorge Bassil 

Dower, na altura do km 6, onde cederam as cabeceiras de uma ponte em ambos 

os lados, interrompendo o trânsito. As chuvas na região também causaram o 

transbordamento dos rios do Servo e Capivara. Não houve vítimas.

4. Medidas de recuperação

A barragem foi reconstruída e foi dotada de um vertedouro de maior 

capacidade, constituído por uma soleira livre, com cerca de 40 m de extensão, 

seguida por uma calha. A localização do novo vertedouro permaneceu a 

mesma do original, junto à ombreira direita (Figura 2.69).

5. Causas do acidente 

Segundo consta, ocorreu transbordamento da barragem pela incapacidade 

do pequeno vertedouro, localizado junto à ombreira direita, de escoar 

as descargas afluentes à barragem, geradas em decorrência de chuvas 

intensas na região. Não há registro detalhado do evento, somente o que foi 

divulgado através da imprensa regional.
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Figura 2.69 - Reconstrução da 
barragem do balneário Paraguaçu (SP) 
(Google Earth, de 09/12/2011) 

Figura 2.67 – Barragem do balneário Paraguaçu antes do acidente 
(Google Earth, de 07/10/2004)

Figura 2.68 – Vista da barragem de balneário Paraguaçu após o rompimento 
(Internet - http://www.paraguacity.com/?b=2300)
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6. Material consultado

FOLHA - Barragem transborda e causa inundações no interior de SP. 2007 -https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u130189.shtml
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