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1. Descrição da barragem

A região de Jacareí, às margens do rio Paraíba do Sul, Estado de São Paulo, é fonte 

de abastecimento de areia de construção para a Grande São Paulo. A extração da 

areia se dá por dragagem dos imensos depósitos existentes na extensa baixada 

local e nos terraços marginais. Mais do que por barragens, as áreas de dragagem 

são definidas por cordões naturais de materiais sedimentares (areias, siltes e 

argilas) que as delimitam e identificam. O conceito de barragem é introduzido 

pela existência de um desnível entre a área de dragagem e o nível do rio.

2. Descrição do acidente

O rompimento de uma barragem de uma empresa de extração de areia 

atingiu o rio Paraíba do Sul, causando a interrupção do abastecimento de 

água a, pelo menos, 500.000 moradores de São José dos Campos.

A barragem, que na verdade é um extenso cordão de sedimentos naturais 

deixado entre a área de dragagem e o curso do rio, pertence a uma 

mineradora que estava parada, aguardando a liberação de uma licença 

ambiental (Figura 2.343). 

Uma segunda empresa passou a usar a área para despejar seus rejeitos 

de extração de areia. Segundo a CETESB, agência ambiental paulista, 

a operação foi irregular, uma vez que esta segunda empresa não tinha 

autorização para despejar rejeitos na área da empresa vizinha.

Água com sedimentos (areia e solos finos) vazou para o rio Paraíba do Sul, 

deixando a água do rio mais turva e com alto teor de sólidos. Com  isso, o 

tratamento da água captada do rio, para abastecer as cidades da região, 

ficou mais difícil.

3. Consequências do acidente

Pelo menos 500.000 moradores de São José dos Campos ficaram com 

o abastecimento de água comprometido. Isso corresponde a 75% da 

população da cidade. Segundo a reportagem, a SABESP, responsável pelo 

abastecimento de água, estava monitorando o rio Paraíba do Sul para 

avaliar se interrompia ou não o abastecimento a outras cidades.

4. Medidas de recuperação

No próprio dia em que ocorreu o rompimento do dique marginal, duas 

máquinas trabalhavam no local tentando reconstruir a “barragem”, mas a água 

com rejeitos continuava vazando para o rio Paraíba do Sul (Figura 2.344).
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Figura 2.343 – Vazamento de água com sedimentos através da brecha aberta na 
“barragem” (assinalada pela seta) (Globo.com.g1)

Figura 2.344 – Trabalho de reconstituição do dique marginal que represava o 
depósito da mineradora (Globo.com.g1)
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5. Causas do acidente 

As causas do acidente não foram identificadas na reportagem. Excluindo-

se a possibilidade de galgamento, uma vez que não houve indícios deste 

processo, pode-se creditar o rompimento do dique à erosão interna (piping), 

motivada pela sobrecarga causada pela mineradora que passou a usar a 

área para despejar seus rejeitos de extração de areia, conforme referido 

acima. Segundo esta hipótese, o aumento de gradientes induzidos na rede 

de fluxo pelo corpo do dique marginal, formado por sedimentação natural, 

pode ter desencadeado um mecanismo de erosão retroativa, que evoluiu 

até causar o colapso da estrutura.

6. Material consultado

GLOBO.COM.G1 – internet – http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2016/02/

rompimento-de-barragem-em-sp-deixa-500-mil-pessoas-sem-agua.html. 
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