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1. Descrição da barragem

Entre 1958 e 1967, o Departamento Nacional de Obras de Saneamento 

(DNOS) construiu um canal de derivação, retificado e paralelo ao canal 

natural do rio Cubatão Norte, no Estado de Santa Catarina, com o intuito 

de diminuir as inundações que ocorriam com frequência no baixo curso do 

rio. O conjunto das obras de derivação compreendia um canal de 1,8 km de 

extensão e largura média do fundo de 40 m, uma barragem de derivação em 

concreto e dois diques laterais para evitar o transbordamento a montante 

da barragem, ao longo do canal (Figura 2.201).

Dividiu-se, assim, a vazão máxima afluente de 400 m3/s, escoando 100 m3/s 

pelo leito natural e 300 m3/s pelo canal. A obra trouxe o benefício de um melhor 

aproveitamento da planície de inundação às margens do curso d’água natural.
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Figura 2.201 – Localização do canal 
de derivação e do curso natural do 
rio Cubatão. O sítio da barragem de 
derivação está assinalado no começo 
do canal (Haak & Oliveira, 2018)
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2. Descrição do acidente

Um primeiro acidente, de menores proporções, ocorreu cinco anos após 

a finalização das obras, com o rompimento dos diques laterais, que foram 

reconstruídos em 1973 sem alteração do projeto original. A barragem 

rompeu em 9 de fevereiro de 1995 devido a uma precipitação intensa 

quando foram registrados 310 mm de chuva em 12 horas, o que causou um 

aumento significativo da vazão do rio, tendo atingido 560 m3/s. 

As informações a respeito do acidente com a barragem são escassas, mas indicam 

que o rompimento teria ocorrido por obstruções no escoamento em função de 

troncos e galhadas trazidos pelas águas, o que teria causado o galgamento no 

encontro do dique da margem direita com a estrutura de concreto.

3. Consequências do acidente

Com o rompimento da barragem, as águas extravasaram do leito artificial 

para o canal, retornando o rio à sua configuração natural, com inundação 

de grande parte do curso inferior da bacia hidrográfica. No dia do evento, o 

município de Joinville decretou estado de calamidade pública e contabilizou 

três vítimas fatais, milhares de desabrigados e de casas atingidas, além 

da destruição de pontes, trechos de rodovias, prédios de administração 

pública e paralisação do abastecimento de água à cidade (Figura 2.202).

4. Medidas de recuperação

A barragem foi reconstruída com significativas mudanças de projeto. Com base 

em novos estudos hidrológicos, a estrutura foi concebida para escoar 1.150 m3/s, 

correspondentes a um período de retorno de 100 anos (Figura 2.203). 

5. Causas do acidente 

Conforme exposto acima, a ruptura da barragem teria ocorrido por galgamento 

causado pelo acúmulo de troncos e galhadas que, durante um episódio de 

chuvas intensas, se acumularam a montante das estruturas de vertimento 

criando um obstáculo ao fluxo das águas. O início da ruptura teria ocorrido 

no encontro do dique da margem direita com a estrutura de concreto.

Segundo avaliação da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica (FCTH) 

(in Haak & Oliveira, 2018), a capacidade de vertimento da estrutura inicial da 

barragem correspondia a um período de retorno de apenas 15 anos.

Mesmo com as alterações realizadas após 1995, segundo Silveira & outros 

(2009), no período de 1995 a 2007 foram registradas 12 ocorrências de 

inundações no baixo curso do rio Cubatão.
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Figura 2.203 – Barragem em dia de vazão 
elevada (Haak & Oliveira, 2018)

Figura 2.202 – Inundação de 9 de fevereiro 
de 1995: rompimento da barragem do rio 
Cubatão do Norte (Acervo Iconográfico de 
“A Notícia”. Foto: Arquivo AN. Joinville, SC. 
06 fev. 2005 – In: Haak & Oliveira, 2018)
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