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1. Descrição da barragem

A barragem de Aipim, localizada na região do semiárido da Bahia, no 

município de Antônio Gonçalves, a cerca de 500 km da cidade de Salvador, 

é de suma importância para o sistema de abastecimento de água dos 

municípios de Senhor do Bonfim, Antônio Gonçalves e Campo Formoso. Foi 

construída entre julho de 1995 e junho de1996, é do tipo maciço homogêneo 

de terra, com drenagem interna composta de um filtro chaminé de areia e 

tapete drenante horizontal. 
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Figura 2.20 – Barragem de Aipim 
(Google Earth, de 05/11/2019)

Possui altura máxima de 23 m, cota da crista igual a 503 m, com 173 m 

de extensão, armazenando um volume de 2 x 106 m3, na cota máxima de 

operação 501,53 m. O vertedouro em concreto, localizado na ombreira 

esquerda, é do tipo soleira livre, na cota 498 m, com comprimento de 

137 m e 10 m de largura. Foi projetado para uma vazão de 146,74 m3/s, 

correspondendo a um tempo de retorno de mil anos (Figura 2.20). 

2. Descrição do acidente

A barragem operou normalmente durante os primeiros quatro anos de vida 

até que, no início de março de 2001, sem a ocorrência de grandes períodos 

de chuva anteriores, aconteceram precipitações de grande intensidade 

em curto espaço de tempo. Este fato gerou uma onda de cheia no lago, 

elevando seu nível em mais de 5 m, com consequente galgamento da 

crista do barramento. O galgamento ocorreu de madrugada, tendo sido 

presenciado pelo operador da barragem que se encontrava na estação 

elevatória adjacente ao reservatório. Segundo depoimento do operador, 

as águas galgaram o barramento por cerca de 20 minutos, retornando 

rapidamente para níveis mais baixos.
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3. Consequências do acidente

Todas as estruturas do barramento sofreram consequências, porém o curto 

espaço de tempo da passagem da água por sobre o maciço impediu que 

ocorressem maiores danos. Constatou-se, posteriormente, que passou por 

sobre a barragem uma lâmina máxima de 35 cm, no meio da crista, reduzida 

a 8 a 9 cm nas ombreiras, em decorrência de recalques pós-construtivos 

mais acentuados no centro da barragem (Figura 2.21).

Figura 2.21 – Vista parcial do talude de jusante da barragem (Facchinetti, 2008)

Devido à boa proteção vegetal do talude de jusante, a erosão se concentrou 

na porção mais baixa do talude em virtude da maior velocidade das águas, 

bem como ao longo de faixas com falhas de proteção, causando forte 

ravinamento com mais de 1 m de profundidade em algumas áreas. A crista 

da barragem, entretanto, não chegou a ser afetada.

4. Medidas de recuperação

Todas as áreas erodidas foram posteriormente recompostas e novamente 

protegidas com grama. Foi também necessário reconstituir o sistema de 

drenagem localizado no pé do talude de jusante, bem como o sistema de 

drenagem superficial. Um muro de alvenaria teve que ser implantado no 

aterro adjacente ao muro esquerdo do vertedouro. Ainda foram recuperados 

os piezômetros e construídos dois medidores de vazão do tipo triangular na 

saída do sistema de drenagem interna da barragem.

5. Causas do acidente 

O acidente ocorreu por galgamento da barragem. A vazão afluente foi 

posteriormente avaliada em 550 m3/s, de longe superior à capacidade do 

vertedouro, o que aponta para a inconsistência dos dados hidrológicos do 

projeto (Medeiros, 2008).
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