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Jornalística

Figura 2.11 – Barragem de Santa Júlia, ao longo do córrego homônimo 
(Internet - https://www.agazeta.com.br/es/gv/forca-tarefa-ja-vistoriou-
55-barragens-no-espirito-santo-0519) 

Figura 2.12 – Início da construção da barragem Santa Júlia 
(Internet – https://www.flickr.com/photos/governodoes/
albums/72157687180063075 - Acesso em 15/04/20)

1. Descrição da barragem

Em São Roque do Canaã, noroeste do Estado do Espírito Santo, foram 

construídas duas barragens para fins de abastecimento de água à 

população urbana. Uma delas situa-se na Agrovila, em área do município, 

com capacidade de represamento de 45.000 m3 de água. Trata-se de uma 

estrutura de concreto, provida de soleira vertente sem perfil hidráulico, 

aparentemente envolvida em solo nas duas ombreiras (Figura 2.11).

A Figura 2.12 documenta a fase inicial dos trabalhos de implantação da 

barragem.
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2. Descrição do acidente

Consta que o acidente aconteceu pouco após o primeiro enchimento do 

reservatório, o que ocorreu com as chuvas do começo do mês. No dia 15 

de janeiro, a pressão da água abriu uma brecha por debaixo da estrutura e 

a enxurrada fez uma enorme erosão tubular, causando o esvaziamento do 

reservatório (Figura 2.13).

Figura 2.13 – Outra vista da barragem de Agrovila, no córrego Santa Júlia  
(O Globo, 2018)

4. Medidas de recuperação

As estruturas haviam sido construídas pelo Governo do Estado. Após o 

esvaziamento da represa pela brecha que se formou sob a estrutura da 

barragem, a Secretaria Estadual de Agricultura declarou à imprensa que as 

obras não estavam prontas ainda e que a previsão era de que os reparos 

fossem feitos em até 60 dias.

5. Causas do acidente 

Não foram encontradas informações técnicas sobre as causas do acidente. 

As imagens da barragem mostram que a soleira do vertedouro não possui 

perfil hidráulico adequado, visto que a crista é horizontalizada, seguida por 

uma quina brusca. As ombreiras aparentam se situar em solo. Segundo 

as reportagens da imprensa, “a força da água abriu um buraco por baixo 

da represa e a enxurrada fez uma enorme valeta.” Pressupõe-se que a 

estrutura de concreto não tenha alcançado, em pelo menos algum trecho, 

o substrato rochoso, de modo que, uma vez enchido o reservatório, a carga 

d’água exerceu pressão suficiente para erodir o solo que se encontrava sob 

a estrutura, abrindo caminho para o esvaziamento do lago.

3. Consequências do acidente

Não houve outras consequências além do esvaziamento do volume de água 

inicialmente represado, frustrando as expectativas da população ribeirinha 

que vive de atividades agrícolas em pequenas propriedades.
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