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1. Descrição da barragem

A hidrelétrica de Itapebi, situada no rio Jequitinhonha, município de 

Itapebi, no sul do Estado da Bahia, é concessão da Itapebi Geração de 

Energia S.A., do Grupo Iberdrola. As obras começaram em outubro de 1999 

e foram finalizadas em fevereiro de 2003 com o início da geração comercial 

da primeira das três unidades Francis.

A barragem é de enrocamento com face de concreto. As estruturas de 

geração se concentram na ombreira direita, enquanto o vertedouro e os 

túneis de desvio ocupam a ombreira esquerda (Figura 2.316).

O maciço rochoso local é constituído por gnaisses graníticos, intercalados com 

lentes e camadas sub-horizontais de biotita-xisto/anfibolito. O tectonismo 

atuou intensamente na região, sendo o maciço percorrido por zonas de 

cisalhamento e falhamentos subverticais. As juntas de alívio são frequentes 

e bem pronunciadas, favorecendo a infiltração de água em profundidade e a 

consequente alteração das camadas de biotita-xisto/anfibolito, principalmente 

em seu contato com o gnaisse granítico (Resende & outros, 2003) (Figura 2.317).

2. Descrição do acidente

Em 7 de julho de 2001, um escorregamento de grandes proporções ocorreu na 

área do vertedouro, localizado na ombreira esquerda da barragem, envolvendo 

o lado direito hidráulico da escavação para o vertedouro e parte da calha do 

vertedouro. O volume de rocha envolvido foi da ordem de 170.000 m3, constituído 

por uma placa com cerca de 200 m de extensão, largura de 100 m e altura da 

ordem de 30 m, que se movimentou ao longo de um plano bem definido e de 

baixa declividade (cerca de 130, em média), tendo a massa rochosa se deslocado 

por cerca de 20 m, fragmentando-se no trajeto (Figura 2.318).

3. Consequências do acidente

O acidente não ocorreu de maneira súbita, uma vez que diversos sinais 

foram observados nos dias e horas que antecederam o colapso, dando 

margem para que a área fosse isolada. Ainda assim, registrou-se uma 

fatalidade, tendo um trabalhador sido atingido pelos escombros.

As consequências foram severas, tanto no que se refere à necessidade de 

adoção de medidas de recuperação da área, com profundas mudanças no 

projeto, quanto na paralisação das obras e consequente reflexo no cronograma 

(havia sido prevista uma antecipação na finalização da construção).

A natureza incomum e o caráter imprevisto de um evento desta magnitude 

levaram a uma investigação minuciosa de suas causas. O foco recaiu na 

reavaliação dos parâmetros de resistência das camadas alteradas de 

biotita-xisto/anfibolito, para as quais havia se admitido no projeto uma 

coesão de 0,02 MPa e ângulo de atrito de 170, com base em campanha 

de ensaios triaxiais e de cisalhamento direto em amostras indeformadas, 

representativas das camadas de biotita-xisto/anfibolito.

Pela sua magnitude e importância, uma das consequências principais 

desse acidente foi que, a partir dele, ficou estabelecido em contratos EPC a 

cláusula relativa a risco geológico.
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Figura 2.316 – Arranjo geral do empreendimento e identificação do local do acidente (Resende & outros, 2003)
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Figura 2.317 - Seção transversal segundo a direção do deslizamento, com as camadas de biotita-xisto/anfibolito, sendo as 
vermelhas mais alteradas e as azuis menos alteradas (Nieble, 2008)

Figura 2.318 – Escorregamento 
acima do túnel de desvio, 
na ombreira esquerda, 
envolvendo o lado direito 
hidráulico da escavação do 
vertedouro (Nieble, 2008)
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4. Medidas de recuperação

Os estudos de retroanálise do escorregamento levaram a caracterizar a 

superfície de deslizamento como tendo coesão zero e ângulo de atrito de 

120, valor este correspondente à resistência pós-ruptura obtida nos ensaios 

feitos em apoio ao projeto. Valores residuais tão baixos são reportados na 

literatura nacional e internacional apenas para massas sedimentares ou 

de baixo grau de metamorfismo, tais quais argilas xistosas e bentoníticas, 

ainda apresentando alguma coesão.

Após a reavaliação dos parâmetros de resistência, foram reanalisadas as 

condições de estabilidade das estruturas da barragem ao longo de suas 

fundações. Foi considerado necessário reforçar as fundações de quase 

todas as estruturas.

Dentre as várias alternativas, foram escolhidas as intervenções subterrâneas 

por permitirem a execução simultânea de reforço das fundações e das 

superestruturas, com um mínimo de interferência nos demais serviços da 

obra, o que possibilitou a manutenção do cronograma de contrato.

Assim, as soluções adotadas consistiram em: 

• reforço das fundações através de chavetas em concreto, implantadas ao 

longo de túneis ou trincheiras escavadas em rocha, de modo a interceptar 

as camadas de biotita-xisto/anfibolito (Figura 2.319);

• escavação de túneis de drenagem complementares nas ombreiras, para 

auxiliar no alívio das subpressões;

• atirantamento de camadas de biotita-xisto/anfibolito pouco profundas, 

de modo a permitir a abertura dos túneis e concretagem das chavetas 

com segurança.

Foram reforçadas as fundações do vertedouro na área da estrutura principal, 

calhas e defletores, das ombreiras da barragem e do maciço a montante da 

casa de força (parede lateral esquerda).

O plano original de monitoramento foi intensificado, principalmente na região 

das ombreiras da barragem, de modo a verificar a eficiência das formas de 

tratamento implementadas e avaliar o grau de segurança das obras.

5. Causas do acidente

As causas do acidente foram atribuídas a fatores geológicos de difícil 

previsibilidade, representados pelas condições de resistência residual 

associadas às camadas de biotita-xisto/anfibolito. Essas condições somente 

foram identificadas no decorrer da construção, quando foi possível verificar 

que as referidas camadas exibiam estrias de fricção, sinalizando movimentação 

prévia, que poderia ser atribuída a reativações tectônicas recentes ou ao alívio 

de tensões decorrente do aprofundamento do vale fluvial.
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Figura 2.319 – Reforço das fundações sob a ogiva do vertedouro através de trincheiras e chavetas de 
concreto (Resende, 2003)
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