
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

ARQUITETURA DIFERENCIADA

MUN IC ÍP IO:  JOSÉ  BOITEUX
Denominação do Local: Barragem Norte
Nome e Endereço do Proprietário Atual:  A Barragem Norte encontrasse na localidade de Barra 
Dollmann ela pertence ao Governo Federal.
Nome  dos  Proprietários  Anteriores  e  Datas  de  Propriedade  do  Imóvel:  O  terreno  onde  foi 
construída a Barragem pertencia a Rodolfo Moser que vendeu ao Governo Federal em 1972.
Ano de Construção: 1972
Endereço de Localização do Imóvel: A Barragem Norte localiza-se no interior do município de José 
Boiteux na localidade de Barra Dollmann, fica a aproximadamente 13 kilometros do centro da cidade.
Importância do Imóvel para a Coletividade: A Barragem foi construída com o objetivo de proteger 
das inundações as cidades do Médio Vale do Itajaí, entre elas Blumenau.
Breve Histórico do Imóvel: A Barragem, é a maior do complexo de contenção de cheias da região, 
com capacidade para 358.000.000m. Começou a ser construída em 1972 e foi oficialmente terminada 
em outubro de 1992. A barragem tem 400m de extensão, 270 de base, 10 metros de topo, 60 metros de 
altura  (a  partir  da  parte  rochosa).  Funcionando  plenamente  e  em condições  favoráveis  ela  pode 
representar a diminuição de 2 metros no nível das enchentes.
Uso Original do Imóvel: Para contenção de cheias em épocas de chuvas 
Uso Atual do Imóvel: Para contenção de cheias
Proposta de Uso para o Imóvel: Para contenção de cheias e não deixa de ser uma atração turística 
para o município e um ponte de visitação.
Estado de Conservação Atual do Imóvel: Péssimo, após a última revolta por parte dos indígenas que 
a invadiram, depredaram toda a sala de máquinas e o túnel do elevador que servia de acesso para a 
parte inferior da Barragem.
Caso o Imóvel passou por alguma reforma, descrever como e quando foi feita a mesma e quais 
os materiais que foram utilizados nessa(s) reforma(s) (tijolo, cimento, argamassa, etc.) Deverá ser 
reformada ainda este ano.
Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:  Foi inaugurada em outubro de 1992, teve um 
custo de R$ 55 milhões de cruzados. As pessoas que lá trabalhavam principalmente os braçais eram 
chamados de “peões”, em sua maioria eram homens, vindos de todas as partes do Brasil. Muitos deles 
eram ex-presidiários,  fugitivos  e  até  mesmo moradores  de  rua.  Depois  de  concluídas  as  obras  a 
Barragem Norte tornou-se um dos pontos turísticos mais visitados de nosso município. 
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