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1. Descrição da barragem

A barragem de Duas Bocas, situada no rio homônimo, no município de 

Cariacica, Estado do Espírito Santo, é uma barragem antiga, com cerca de 80 

anos (em 2020). Localizada dentro de área definida como Reserva Biológica, 

durante muitos anos essa barragem possibilitou o abastecimento de água à 

população residente em Vitória. Atualmente, ela tem o objetivo de acumular 

água para o abastecimento de parte do município de Cariacica.

A barragem é de terra, com 28 m de altura máxima e extensão de crista de 170 

m, com volume de aterro de 140.000 m3. As estruturas de vertedouro, tomada 

d’água e descarregador de fundo se concentram em uma torre situada 

próximo à ombreira direita. A captação de água ocorre em três níveis, ficando 

as tubulações metálicas instaladas no interior da torre. Do interior da torre, a 

tubulação metálica deriva para um túnel em rocha que penetra na ombreira 

direita e tem saída a jusante, próximo à estação de tratamento (Figura 2.205).

A construção da barragem deu-se no ano de 1940. O aterro foi construído 

em camadas de 20 cm de espessura, compactadas sem qualquer controle, 

utilizando-se rolo pé de carneiro. Há referências sobre a construção de 

drenos no interior do maciço, supondo-se que tenham sido empregadas 

tubulações, provavelmente, sem os cuidados necessários para evitar o 

aparecimento de processos erosivos internos. Tampouco foi previsto 

qualquer dispositivo de controle de percolação, seja pelo maciço, seja 

pela fundação. Para a fundação, previa-se o assentamento da barragem na 

camada de solos de alteração. Porém, aparentemente, não foram removidos 

os aluviões existentes, nem as coberturas de “terras ruivas” (Figura 2.206).

A crista da barragem é revestida com concreto e possui muretas laterais 

em ambos os lados. Segundo consta no Relatório de Segurança de 

Barragens, ano 2014, a barragem precisa ser acompanhada periodicamente 

pelo proprietário/empreendedor por ter apresentado anomalias em sua 

estrutura, as quais precisam de intervenção com intuito de evitar risco de 

rompimento e atingir moradores que residem no bairro. 
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Figura 2.205 – Seção esquemática da barragem e do sistema de abastecimento de água (Geotécnica, 1990)
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Figura 2.206 – Seção geológico-geotécnica longitudinal com valores de SPT no aterro e resultados de permeabilidade 
(Geotécnica, 1990)
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2. Descrição do acidente

Os problemas surgiram logo no primeiro enchimento, com ocorrência de 

vazamentos generalizados “com violência de jatos”. Não foram identificados 

os locais de vazamento, mas há referências a carreamento de material 

sólido e a um acidente mais grave ocorrido no maciço, a montante, próximo 

à ombreira direita, tendo surgido uma abertura no talude próxima à crista, 

além de um escorregamento no talude de montante. 

3. Consequências do acidente

O acidente, associado a outras evidências de vazamentos, motivou o 

rebaixamento do reservatório para níveis d’água mais seguros. A incapacidade 

da descarga de fundo em controlar esse nível fez com que parte da estrutura 

do vertedouro fosse dinamitada para aumentar sua capacidade de vazão.

4. Medidas de recuperação

Não foi encontrado registro das medidas tomadas após o acidente para 

recuperação da barragem.

Em 1971, a empresa Engenharia Gallioli Ltda. elaborou um programa 

conjunto com a Ródio S.A. para recuperação da barragem, incluindo 

investigações geotécnicas de campo e de laboratório. Essas investigações 

foram realizadas no mesmo ano e constam no relatório emitido pela Ródio 

com uma série de soluções alternativas para impermeabilização do maciço 

da barragem e de sua fundação.

Em inspeção realizada em 1990 pela Geotécnica S.A., verificou-se que o 

talude de montante da barragem havia sido reconstituído, não existindo 

vestígios da ocorrência acima relatada. Este talude de montante se achava 

parcialmente revestido com concreto, desde a crista até sua parte mediana. 

A estrutura de concreto do vertedouro em torre, entretanto, continuava 

apresentando o rombo causado pelo desmonte a fogo.

5. Causas do acidente

No começo dos anos 40, projeto e construção de barragens de terra eram 

algumas vezes baseados em empirismo, isto é, em experiências anteriores, 

uma vez que a adoção dos princípios da Engenharia Geotécnica ainda 

engatinhava no País.

A barragem de Duas Bocas foi construída sem controle adequado do grau de 

compactação do aterro e sem que tivessem sido adotadas medidas de proteção 

nas interfaces entre granulometrias diversas (para prevenir o aparecimento 

de mecanismos de erosão interna e migração de partículas). Atribuiu-se o 

incidente a um processo de piping causado pela danificação de uma manilha 

que atravessa o maciço (provavelmente, um dos drenos citados anteriormente).
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