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RT 003/2019 

Data da elaboração deste relatório: 03/04/2019. 

 

 

Inspeção na barragem de Afligidos: 

 

No dia 28 de março de 2019, houve a inspeção na Barragem de Afligidos, localizada na 

zona rural de São Gonçalo dos Campos. 

 

Compareceram a convite da Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos: 

 

a) Representando a CERB:   

o engenheiro Gilvan Lima, Diretor de Recursos Hídricos, os engenheiros Pedro 

Fabiano e  Luciano Calmon, ambos do Departamento de Meio Ambiente e 

Barragens; 

 

a) Representando o município de São Gonçalo dos Campos, estiveram 

presentes: 

 

O presidente da Câmara municipal, vereador Joca, o vereador e radialista André Silva, o 

presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, o advogado Antônio Carlos 

Machado; 

 

b) A Comissão de Meio Ambiente se fez representar pelo Deputado José de 

Arimatéia, e os assessores dos deputados membros desta Comissão e de 

outras relacionadas ao tema barragens. 

 

A barragem de Afligidos se caracteriza por ser uma barragem de água de pequeno porte 

com função de lazer, sendo muito frequentada durante os fins de semana, principalmente 

pelos trabalhadores da avicultura e abatedouros de aves - JBS e Gujão. 
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Sua capacidade de armazenamento é de aproximadamente 30.000 metros cúbicos, com 

profundidade máxima de 2,50 metros, mas a predominância de baixa profundidade a 

medida que ocorre um afastamento do seu final. 

 

A barragem de Afligidos apresenta a necessidade de manutenção em seu revestimento.  

 

Segundo o diretor de recursos hídricos, Gilvan Lima, esses serviços já foram orçados e 

licitados. O valor a ser gasto na manutenção corresponde a R$ 210.000,00. As obras terão 

início dentro de no máximo 45 dias . 

 

Esses serviços compreendem: 

 

1. Recomposição do revestimento com concreto; 

2. Limpeza do extravasor,  ajustes e lubrificação do sistema hidromecânico; 

3. Limpeza da vegetação. 

 

A manutenção não abrange melhorias na área de lazer em volta da barragem, devendo 

essa parte caber à prefeitura. 

 

Conclusão do Relatório Técnico sobre a Barragem de Afligidos: 

 

A barragem de Afligidos, não oferece perigo. Sua estrutura interna está intacta. A 

manutenção a ser feita se refere ao seu revestimento para evitar infiltrações, mas estas 

ainda não existem de fato. 

 

Devido a sua baixa capacidade de armazenamento, aliada à sua posição geográfica, onde 

as moradias à jusante se situam  em platôs bem acima do fluxo do rio, não há perigo 

dessas águas atingirem pessoas. 
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A falta de água potável em São Gonçalo dos Campos: 

 

Além do Assunto barragem, foi dito pelos moradores locais e corroborado pelos 

vereadores presentes, que embora o Povoado de Afligidos seja bem servido por águas, 

tanto de seus córregos como pelo abastecimento da EMBASA, a população de São 

Gonçalo, tanto na área urbana como nas áreas rurais, sofrem com a falta de água potável. 

 

Segundo o presidente do Conselho de Meio Ambiente de São Gonçalo, também integrante 

do Conselho Gestor da Bacia do Paraguaçu, existe recurso, ainda do PAC, no valor de 

R$ 450 milhões para ser aplicado na ampliação do sistema de abastecimento para toda a 

região metropolitana de Feira de Santana, englobando seus diversos municípios. 

 

E o Deputado José de Arimatéia concluiu: 

 

“É importante o esforço parlamentar de vereadores, deputados estaduais e deputados 

federais, no sentido garantir a chegada e uso desse recurso para sanar a deficiência no 

abastecimento dessa população”. 

 

José de Arimatéia chamou a atenção ao fato de que os deputados embora tenham sido 

representados por seus assessores por ocasião da inspeção da Barragem de Afligidos,  

devem comparecer às visitas devidamente marcadas e aprovadas pela Comissão 

Permanente de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos, em função da relevância que 

o tema apresenta, não só devido ao acidente de Brumadinho, com também pelas diversas 

ramificações que a questão ambiental envolve.  
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Imagem 2: Moradores locais, representantes da CERB, vereadores e o deputado José de 

Arimatéia, dialogam sobre a barragem de Afligidos e outras demandas locais. 

 

Imagem 3: Representantes da CERB, deputado José de Arimatéia, sr. Carlos Humberto 

(morador local responsável pelo controle da barragem), sra. Maria de Souza (moradora 

de Afligidos), dr. Antônio Carlos Machado (presidente do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente) , Roque (assessor do deputado Jacó), vereador Jota (presidente da Câmara), 

José Aloir (assessor da deputada Maria Del Carmen e o vereador André Silva. 
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Durante a inspeção à Barragem de Afligidos, partiu do 

presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente 

e integrante do Conselho da APA Pedra do Cavalo, o 

advogado Antônio Carlos Machado, a declaração de 

que a população do município de São Gonçalo dos 

Campos, atravessa uma crise hídrica. A água 

fornecida pela EMBASA não consegue atender a 

demanda. O número de famílias / residências sem 

água é muito alto. Antônio Carlos declarou que a 

solução desse problema passa pela liberação de 

recursos do PAC  já aprovados,  na ordem de R$ 450 

milhões, destinados a ampliação do sistema de 

abastecimento, abrangendo toda a Região 

Metropolitana de Feira de Santana. 

 

Outra demanda que surgiu, se refere a 

reivindicação dos moradores de afligidos, para as 

obras de revitalização do Balneário de Afligidos, pois 

o local, frequentado por trabalhadores da avicultura 

local, incluindo os abatedouros da Gujão e da JBS, 

usando o local para gerar renda e movimentar a 

economia local.  

 

Diante do quadro do surgimento de várias demandas 

derivadas da inspeção à barragem, o assessor da 

deputada Maria Del Carmen, o sr. José Aloir, sugeriu 

“potencializar” os trabalhos da Comissão para os 

encaminhamentos necessários tendo em vista 

atender essas necessidades relacionadas a questão 

ambiental. O fator “Educação Ambiental e 

segurança”, aplicado a moradores no entorno das 

barragens, é fundamental para incrementar a  
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conservação estrutural e preservação ambiental 

desses locais. 

(Nota da assessoria técnica da Comissão e Meio 

Ambiente). 

 

 

Responsável pela elaboração deste relatório: 

 

 

Eduardo José Albuquerque Macário 

Engenheiro Agrônomo – CREA RNP nº 050084520-4 

Assessor Técnico da Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos / ALBA 

 

 


