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1. Descrição da barragem

A UHE Baixo Iguaçu constitui o último aproveitamento hidrelétrico implantado 

no rio Iguaçu, a menos de 200 km de sua foz. Trata-se de um arranjo clássico, 

típico de vale aberto, com eixo de barramento retilíneo, extensão da barragem 

de 1.080 m e estruturas de concreto localizadas na margem esquerda e no 

leito natural do rio. Uma barragem de terra e enrocamento ocupa a margem 

e a ombreira do lado direito. A implantação da hidrelétrica foi contratada por 

contrato EPC, ou seja, com preço, prazo e qualidade fixos.

A construção foi realizada em duas etapas. Na primeira, o rio foi desviado 

através de um canal aberto na margem direita, abrindo espaço para uma 

ensecadeira que envolvia todas as estruturas de concreto: vertedouro 

posicionado no leito do rio e o circuito de geração ocupando a margem 

esquerda. Na segunda etapa, o rio foi desviado pelos vãos do vertedouro, 

enquanto as ensecadeiras de segunda fase permitiram a construção da 

barragem de terra e enrocamento, finalizando a obra.

A ensecadeira de primeira etapa foi dimensionada para uma vazão de 

27.250 m3/s, correspondente a uma cheia anual com recorrência de 100 

anos, enquanto as de segunda etapa foram dimensionadas para a vazão 

de 23.873 m3/s, correspondente a uma cheia anual com recorrência de 50 

anos. A vazão de projeto do vertedouro foi de 53.585 m3/s, correspondente à 

incidência da cheia máxima provável (CMP).

Em junho de 2014, a ensecadeira de primeira fase já se encontrava finalizada 

e o desvio estava sendo feito pelo canal aberto na margem direita e por parte 

do leito do rio. As escavações para a implantação das estruturas da tomada 

d’água/casa de força haviam sido finalizadas no interior da ensecadeira 

de primeira etapa e a concretagem se encontrava em andamento. As 

escavações avançavam na área do vertedouro.
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2. Descrição do acidente

Fortes chuvas ocorreram na bacia hidrográfica do rio Iguaçu a partir do dia 6 

de junho. As vazões alcançaram rapidamente valores da ordem de 31.300 m3/s 

no dia 8, no local do empreendimento, correspondendo a uma vazão com 

tempo de recorrência de 230 anos. Na tarde do dia 8 de junho se verificou 

o galgamento da ensecadeira de primeira etapa, seguido pela destruição de 

grande parte da mesma (Figura 2.64). Essa cheia correspondeu à maior vazão 

já observada no rio Iguaçu desde o início da série histórica, em 1942.

3. Consequências do acidente

Como corolário da perda da ensecadeira, os blocos de rocha que a 

constituíam foram arrastados pela cheia e acabaram depositados no leito do 

rio, em volume significativo, alterando as condições de escoamento d’água 

e aumentando as velocidades nesta região. Este aspecto teve particular 

importância na avaliação das condições de retomada da construção. 

Para garantir a vedação da nova ensecadeira, o EPCista insistia que seria 

necessário remover os blocos do leito do rio, o que representaria um 

esforço dispendioso e demorado, afetando profundamente custos e prazos. 

Diversas alternativas de prosseguimento dos trabalhos foram consideradas, 

sendo que uma delas, sugerida por consultor dos concessionários, foi 

adotada na construção após ter sido testada em laboratório de hidráulica 

para quantificar sua viabilidade e exequibilidade em modelo reduzido.

Logo após o acidente, a Licença de Instalação para construção da UHE 

Baixo Iguaçu foi suspensa por decisão judicial e as obras tiveram que ser 

paralisadas, assim permanecendo por um período de 19 meses, até serem 

retomadas em fevereiro de 2016.
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Figura 2.64 – Imagem mostrando a destruição da ensecadeira de primeira etapa 
(Branco & Rahuan, 2017)
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4. Medidas de recuperação

O EPCista apresentou alternativas para continuar a obra que envolviam 

alterações drásticas no projeto. Essas alterações significariam custos e prazos 

inaceitáveis para os concessionários e novo Licenciamento Ambiental. O 

argumento principal era que projetista e empreiteiro não poderiam garantir 

a estanqueidade de uma nova ensecadeira eventualmente executada sobre 

detritos grosseiros da ensecadeira colapsada. 
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Figura 2.65 – Sequência construtiva na retomada dos trabalhos com foco na 
implantação do muro em CCR (Branco & Rahuan)

Figura 2.66 – Vista do muro ensecadeira que favoreceu a retomada dos trabalhos  
(Branco & Rahuan)

Os concessionários contrataram o projeto de um muro em concreto 

compactado com rolo, proposto pelo consultor, a ser implantado no tramo 

longitudinal da ensecadeira de primeira fase, isto é, no trecho alinhado 

no sentido montante-jusante, onde o fluxo d’água alcançava as maiores 

velocidades, fazendo as funções de ensecamento. Os estudos mostraram 

a viabilidade de execução do muro e a solução acabou sendo adotada 

pelo EPCista. Este muro foi posteriormente integrado ao arranjo, em seu 

encontro com a estrutura do vertedouro (Figura 2.65).

Para a execução do muro foi feita uma complementação da ensecadeira 

então existente, diretamente apoiada sobre os remanescentes da 

ensecadeira destruída pela cheia, dimensionada para resistir a vazões de 

até 5.000 m3/s (Figura 2.66). 
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Após a implantação do muro, foram construídos dois trechos de ensecadeira, 

um a montante e outro a jusante do vertedouro, conectando a ensecadeira 

principal já construída ao muro ensecadeira de concreto. As cotas do muro 

de concreto e destes dois tramos foram definidas de forma a proteger o 

recinto ensecado do vertedouro e do circuito de geração para vazões de 

até 100 anos de tempo de recorrência. Em seguida, foi feita a remoção do 

trecho longitudinal da ensecadeira anterior, que havia sido construída logo 

após a cheia, para abrigar 10 vãos do vertedouro.

Além de possibilitar a manutenção do arranjo original, o muro se constituiu 

em estrutura que necessitou ensecamento simples por poder ser 

eventualmente inundada por cheia durante sua curta construção - e serviu 

de transição, por encosto, do maciço de terra e enrocamento do trecho 

direito da barragem. Além disso, se constituiu de tramo muito resistente 

da ensecadeira de primeiro estágio, tendo introduzido mais segurança no 

esquema de desvio do rio por suportar muito melhor eventuais elevadas 

velocidades de escoamento do que uma ensecadeira convencional de terra 

e enrocamento, como originalmente projetada. Ainda, como benefício 

adicional, o muro introduziu melhores condições de escoamento no acesso 

hidráulico ao vertedouro. 

5. Causas do acidente

Primeiramente, o acidente decorreu da magnitude das vazões registradas 

no começo de junho de 2014, quando a cheia do rio alcançou a maior vazão 

já observada desde o início da série histórica, em 1942, tendo resultado no 

galgamento da ensecadeira de primeira etapa, seguido pela destruição de 

grande parte da mesma. 

A retomada do processo construtivo se deparou com dificuldades advindas 

dos reflexos do acidente, quando foi necessário lançar mão de soluções 

alternativas de arranjo, modificando substancialmente o projeto original.

Contrariamente a contratos EPC tão aplicáveis na implantação de plantas 

industriais, evitando a constituição de pesadas estruturas técnicas e 

gerenciais dos proprietários, os casos de grandes obras hidráulicas sujeitas 

a incertezas geológicas e hidrológicas demandam a atuação de equipes 

tecnicamente qualificadas dos concessionários e proprietários. 

Após a ocorrência da cheia de junho de 2014, levou-se a termo a revisão dos 

estudos de frequência de vazões máximas anuais e sazonais no sítio da UHE 

Baixo Iguaçu para considerar os registros deste evento. A atualização dos 

estudos hidrológicos resultou em um aumento expressivo das vazões máximas 

em relação aos valores utilizados no projeto básico. Estes novos valores de 

vazões máximas passaram a ser considerados no dimensionamento das 

ensecadeiras de primeira e segunda fases de desvio do rio. Com a ocorrência 

da cheia, a vazão decamilenar passou de 49.683 m3/s para 56.362 m3/s. Por 

outro lado, a ocorrência da cheia não alterou o valor da cheia máxima provável 

(CMP), mantida em 53.585 m3/s. Com isso, o dimensionamento hidráulico do 

vertedouro não foi afetado pela cheia, uma vez que o critério adotado em tal 

dimensionamento baseou-se na CMP.
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