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1. Descrição da barragem

Trata-se de uma de duas barragens construídas pela Prefeitura Municipal de São 

Roque do Canaã, no distrito de Agrovila, na zona rural do município, Estado do 

Espírito Santo, tendo como órgão fiscalizador a Agência Estadual de Recursos 

Hídricos (AGERH). Ambas destinadas ao abastecimento de água à área urbana.  

A barragem de Alto Santa Júlia é uma estrutura de concreto em contrafortes, com 

altura máxima de 10,50 m, capaz de armazenar 130.000 m3 de água (Figura 2.14). 

A barragem consiste em uma estrutura formada por uma parede de concreto 

vertical, apoiada em contrafortes (Figura 2.15).

Figura 2.14 – Barragem Alto Santa Júlia, com reservatório cheio 
(Foto: Secretaria de Estado de Economia e Planejamento)

Figura 2.15 – Barragem Alto Santa Júlia em construção (Internet -  
https://www.flickr.com/photos/governodoes/albums/72157687180063075)

https://www.flickr.com/photos/governodoes/albums/72157687180063075
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2. Descrição do acidente

Após jornais do Estado do Espírito Santo terem noticiado o rompimento da 

barragem, em 15 de janeiro de 2018, a Agência Nacional de Águas (ANA) entrou 

em contato com a Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca 

(SEAG), responsável pela construção de barragens no Estado, que informou 

não ter ocorrido rompimento, mas sim vazamento de água acumulada através 

de três pontos específicos, quando o reservatório da barragem já se encontrava 

cheio. Foram identificados dois pontos de surgência provocados por fissuras 

na rocha sob a barragem, um bem próximo à linha de escoamento do monge 

(estrutura de extravasamento) e outro mais acima, em direção à ombreira 

esquerda. Um terceiro ponto consistiu em uma erosão causada pela água, 

na lateral da barragem de concreto, motivada pelo fato de a estrutura ter sido 

construída sem ter encontrado rocha para seu engastamento (Figura 2.16).

Figura 2.16 – Barragem de Alto Santa Júlia após esvaziamento do reservatório 
por vazamentos de água (Internet)

3. Consequências do acidente

Não houve consequências a jusante, além do esvaziamento do reservatório 

ter frustrado as expectativas dos moradores da região.

4. Medidas de recuperação

Conforme relato da ANA, na percolação da ombreira direita foi feita uma 

ala de concreto preenchida com aterro compactado coberto por proteção 

mecânica. Nos vazamentos pela rocha da fundação foi aplicada nata de 

cimento e, posteriormente, concreto.

A SEAG, em parceria com a Prefeitura de São Roque do Canaã, se comprometeu 

a monitorar os pontos sensíveis e a elaborar o Plano de Segurança da 

Barragem, abrindo também um canal de comunicação com os moradores.

5. Causas do acidente 

Todos os pontos de vazamento identificados se localizavam na fundação 

da barragem que, aparentemente, não foi preparada de forma adequada 

para receber a estrutura de concreto. Um dos pontos de fuga evidenciou 

claramente que a estrutura não alcançou o substrato rochoso, tendo sido 

apoiada em material erodível. É provável que o material terroso de apoio da 

barragem, naquele ponto específico, tenha sido lixiviado, sob os gradientes 

hidráulicos impostos pela coluna d’água, ocorrendo então o esvaziamento 

do reservatório, mantendo a estrutura da barragem praticamente intacta.
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ANA – AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – Relatórios de Segurança de Barragens, 2018 (Alto Santa Júlia – pág. 48)

FOLHA VITÓRIA – Três barragens do ES apresentam falhas na estrutura segundo relatório da ANA. Internet – 28/01/2019 – Acesso em 14/04/2020.

https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/01/2019/tres-barragens-do-es-apresentam-falhas-na-estrutura-segundo-relatorio-da-ana

REDE GAZETA - Barragens no ES não têm risco imediato de rompimento, diz Agência. Internet – Acesso em 14/04/2020.

https://www.agazeta.com.br/es/gv/barragens-no-es-nao-tem-risco-imediato-de-rompimento-diz-agencia-0219
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