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1. Descrição da barragem

A finalidade inicial da barragem do Guarapiranga, Estado de São Paulo, 

construída no rio homônimo, entre 1906 e 1909, afastada do núcleo urbano, 

era a de armazenar água para a geração de energia elétrica. A partir da década 

de 20, tornou-se a principal fonte de abastecimento de água para a capital. 

A partir da década de 40, com a reversão do rio Pinheiros para o reservatório 

Billings, passou a compor o sistema de geração de energia elétrica da usina 

Henry Borden, em Cubatão. A intensa urbanização ocorrida no século XX na 

região confinou totalmente a barragem e o reservatório (Figura 2.304).

Atualmente, a barragem possui 1.640 m de extensão na crista e altura 

máxima de 17 m, situando-se hoje em área urbana. Em sua maior parte, 

foi construída como aterro hidráulico, fundeado em sedimentos aluvionares 

recentes, compostos por areias, siltes e argilas orgânicas, estes, por sua vez, 

apoiados sobre solos residuais do substrato rochoso. Ao longo do eixo foi 

implantada uma parede vertical vedante composta de estacas-prancha 

de madeira cravadas na fundação e ligadas a chapas de aço corrugado 

revestidas com betume. Um segundo cut-off de estacas-prancha de aço 

foi instalado após a conclusão da obra, cerca de 20 m a montante do eixo. 

A Figura 2.305 apresenta uma seção da barragem original. O núcleo é 

assinalado de forma aproximada e corresponde à fração mais impermeável 

do solo lançado como aterro hidráulico, das bordas para o centro do maciço.
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Figura 2.304 – A barragem e 
reservatório de Guarapiranga, hoje 
cercados pela urbanização da região 
(Google Earth, de 18/04/2019)
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Figura 2.305 – Seção original da barragem (França, 1985)
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2. Descrição do incidente

Entre 28 e 30 de janeiro de 1976, fortes chuvas causaram uma cheia de 

grandes proporções que atingiu a bacia do rio Guarapiranga, elevando o nível 

do reservatório acima do máximo maximorum devido à incapacidade dos 

descarregadores de fundo suportarem a vazão afluente. A situação colocou 

em risco a estrutura da barragem e, consequentemente, parte da cidade de 

São Paulo a jusante. Na ocasião, uma barreira provisória de sacos de areia 

foi erguida ao longo da crista para eventualidade de transbordamento. 

Com a diminuição das chuvas, a catástrofe foi evitada, mas foram iniciados, 

imediatamente, estudos para redimensionar a barragem.

3. Consequências do incidente

Por ocasião da enchente não ocorreu qualquer dano à barragem ou a 

jusante. Mas, o nível de risco alcançado com o quase galgamento da 

barragem motivou estudos imediatos para redimensionar o sistema de 

extravasão e a própria elevação da crista da barragem.

4. Medidas de recuperação

As estruturas extravasoras, compostas originalmente de três descarregadores 

de fundo e de um vertedouro livre de emergência, escavado em alteração de 

rocha gnáissica, foram substituídas por um vertedor de comportas com quatro 

vãos de 6 m de largura e um vertedor livre com 96 m de extensão, em concreto.
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A barragem de terra, embora tenha se comportado adequadamente durante 

a enchente, foi remodelada. Um aterro de equilíbrio foi erguido a jusante da 

barragem existente, com talude 1,0V:3,0H, de modo a elevar os coeficientes 

de segurança. Finalmente, a crista da barragem foi alteada (Figura 2.306).

5. Causas do incidente 

A causa do incidente foi atribuída à impermeabilização da bacia hidrográfica 

devido ao rápido processo de urbanização da região. Em decorrência disso, 

o pico de enchente, estimado em 870 m3/s, foi mais acentuado do que o 

previsto no projeto, ultrapassando a capacidade de vertimento das estruturas 

de extravasão e quase alcançando a situação de galgamento da crista.
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Figura 2.306 – A barragem de Guarapiranga após recuperação – Seção (França, 1985)
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