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INTRODUÇÃO 

Após a inundação catastrófica ocorrida entre os dias 31 de dezembro de 2009 e 1 de janeiro 

de 2010, o Estado de São Paulo, através do DAEE, propôs a realização de um diagnóstico para a 

Bacia do Rio Paraitinga, de forma a reduzir o risco de novas inundações nos pontos vulneráveis da 

bacia a partir da proposição de um conjunto de medidas estruturais e não estruturais.  

ALTERNATIVAS ESTUDADAS 

Procurou-se investigar as diferentes combinações de obras e medidas tendo como foco a 

recuperação das condições ambientais da bacia hidrográfica do Rio Paraitinga. As medidas 

apresentadas resultam dos estudos realizados na área urbana da cidade de São Luiz do Paraitinga 

que foi seriamente danificada nas cheias ocorridas no verão de 2009-2010, perdendo parte de seu 

centro histórico e cultural. As análises basearam-se nas seguintes alternativas: barragem, túnel de 

desvio, polder de proteção e desassoreamento/derrocamento. Com esta perspectiva, foram 

realizadas simulações da passagem da onda de cheia de projeto (TR 100 anos, objetivo do plano) 

para definir as intervenções necessárias, tendo em vista a proteção do centro urbano de São Luiz do 

Paraitinga, que melhor atendessem ao tripé custo-benefício-meio ambiente.  

 

 
Figura 1 – Vista Panorâmica de São Luiz do Paraitinga no dia 02/01/2010. 
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HIDROGRAMAS AFLUENTE E EFLUENTE DA BARRAGEM (T=100 anos)

Afluente

Efluente

Vol. reservado (hm³):  75,37
N.A máximo (m):  754,60

Qa (m³/s) = 486,89

Qe (m³/s) = 216,07

 
Figura 2 – Hidrograma da barragem seca para o atendimento das vazões de 100 anos. 

 

 
Figura 3 – Perspectiva do polder de proteção para S. L do Paraitinga. 

 

A partir da análise das alternativas, considerando-se principalmente os custos, o prazo para a 

implantação e os resultados, a proposta mais viável corresponde à combinação entre polder de 

proteção com crista na cota 738 m com o desassoreamento e derrocamento. Como resultado, obtém-

se uma vazão de restrição do rio de 230 m
3
/s no trecho urbano.Esta alternativa, que pode ser 

imediatamente implantada, atende ao tempo de retorno de até 10 anos. Para o atendimento do 

cenário de 100 anos, estas obras devem ser complementadas com uma barragem seca, com volume 

estimado em 75 milhões de m³. A implantação conjunta dessas obras proporciona a melhoria 

gradual da situação e seu custo final é inferior quando comparado a aplicação isolada das 

alternativas de túnel de desvio ou uma única barragem. Aliado a implantação do conjunto de obras, 

os estudos indicaram a necessidade do estabelecimento de medidas não estruturais de longo prazo 

como programas de educação ambiental, controle do uso e ocupação do solo, demarcação de faixas 

sanitárias, revegetação ciliar, coleta e tratamento de efluentes domésticos, aproveitamento das águas 

de drenagem, planejamento integrado entre os municípios e o Estado e medidas de controle da 

impermeabilização. 
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