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1. Descrição da barragem

A barragem do Engordador foi concluída em 1907 e fazia parte do Sistema 

Cantareira Velho, fornecendo água para o município de São Paulo. Com a 

inauguração do Sistema Cantareira, em 1977, que aumentou a capacidade de 

armazenamento e tratamento da água, a barragem do Engordador foi desativada. 

A desativação ocorreu em 1980 com a recomendação de que o reservatório 

permanecesse vazio. Em 1991, a área do reservatório foi cedida ao Instituto 

Florestal e um funcionário da SABESP mantinha as comportas abertas e limpas. 

Com a aposentadoria do funcionário em 1997, deixou-se de fazer a manutenção. 

O curioso nome Engordador se deve ao fato de ter existido, no final do século XVII, 

uma fazenda onde era realizada a “engorda” do gado que ali chegava. 

A barragem, localizada na divisa dos municípios de São Paulo e Guarulhos, 

tem 8 m de altura e 43 m de comprimento, com capacidade de acumulação 

de 500.000 m3 de água. A descarga de fundo se insere em um vão central 

(Figura 2.215).

Apesar de sua aparência, a barragem foi construída em aterro e é revestida 

por lajes de concreto. Sondagens a trado realizadas no maciço da barragem 

atingiram sua fundação, concluindo-se que o aterro deve estar totalmente 

assente em solos de alteração de metassedimentos locais do Grupo Açungui. As 

ombreiras são constituídas por solos de alteração de rocha contendo matacões.
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Figura 2.215 – Barragem do Engordador, na Cantareira (Internet - https://dastrips.com.
br/cantareira-o-parque-estadual-com-uma-vista-bem-diferente-de-sao-paulo/)

https://dastrips.com.br/cantareira-o-parque-estadual-com-uma-vista-bem-diferente-de-sao-paulo/
https://dastrips.com.br/cantareira-o-parque-estadual-com-uma-vista-bem-diferente-de-sao-paulo/


Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

2. Descrição do incidente

Em 26 de fevereiro de 1998, devido às fortes chuvas associadas à obstrução 

do descarregador de fundo, ocorreu o enchimento do reservatório e o 

transbordamento pelo vertedouro de soleira livre. A situação inesperada 

despertou a atenção dos técnicos do Instituto Florestal, que ativaram a área de 

Segurança de Barragens da SABESP. Os técnicos da SABESP verificaram que o 

reservatório estava com 100% de sua capacidade e observaram uma surgência 

de água no talude jusante da barragem. Constataram também a presença de 

vegetação densa no talude de jusante, dificultando as observações, além da 

presença de árvores de grande porte na crista da barragem.

3. Consequências do acidente

A situação encontrada durante a vistoria era, evidentemente, de gravidade, 

podendo evoluir para uma condição fora de controle, ameaçando a 

integridade da barragem com elevado risco para a população a jusante, 

estimada em 300 famílias.

4. Medidas de recuperação

A ausência de responsáveis pela manutenção da barragem e o acesso fechado 

aos volantes para abertura da comporta obrigaram os técnicos a convocar 

a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. Uma operação de intervenção foi 

montada. Com o auxílio de maçariqueiros foi cortada a tampa metálica de 

acesso aos equipamentos de operação da comporta, após trazer um gerador 

para fornecimento de iluminação, ausente na área. Depois da abertura da 

tampa, constatou-se que o volante não se encontrava no local. Foi necessário 

realizar uma inspeção subaquática por mergulhadores do Corpo de Bombeiros, 

que constataram que a comporta se encontrava aberta, existindo obstáculos 

ao livre escoamento das águas. Após manobras arriscadas para remoção dos 

obstáculos, ainda assim o conduto de descarga não funcionava a plena seção.

A solução para rebaixamento do nível do reservatório consistiu na utilização 

de sifão, que somente esteve disponível alguns dias mais tarde. Finalmente, 

em 1 de março de 1998, as chuvas cessaram e o nível do reservatório 

começou a baixar. Em 25 de março, o nível do reservatório havia sido 

rebaixado em 1 m, permitindo a desmobilização das equipes. Passou-se 

então de um estado de emergência para uma situação de atenção.

5. Causas do incidente 

As causas do incidente devem ser procuradas no processo de deterioração 

gradual a que foram submetidas as estruturas de descarga da barragem do 

Engordador devido à ausência de monitoramento e conservação do sítio. 

A inexistência de um Plano de Ação Emergencial fez com que houvesse 

dificuldade de coordenar as ações necessárias para a operação emergencial 

de desobstrução do descarregador de fundo.
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