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1. Descrição da barragem

A UHE Foz do Chapecó foi erguida ao longo do rio Uruguai, na chamada “Volta 

Grande”, divisa dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, entre os 

municípios de Águas do Chapecó (SC) e Alpestre (RS). A barragem tem 598 m de 

extensão na crista e 48 m de altura e foi a primeira do Brasil a utilizar a técnica 

do núcleo asfáltico em barragem de enrocamento. A barragem foi construída 

a montante da foz do rio Chapecó, a partir da qual o rio Uruguai descreve 

extensa curva de 180º para a esquerda formando um grande U. Implantada 

em vale aberto formado em rochas basálticas, a barragem é constituída por 

estrutura de concreto gravidade do vertedouro. São 15 grandes comportas de 

segmento de 18,70 m x 20,60 m (Figura 2.250) instaladas na margem direita e 

no leito do rio, com capacidade de 62.190 m³/s. 

As estruturas do vertedouro foram implantadas na primeira fase de desvio 

do rio sob proteção de longa ensecadeira de terra e rocha. Com o desvio 

do rio em sua segunda fase passando por adufas na estrutura de concreto 

do vertedouro, foi construído o maciço de enrocamento com núcleo de 

concreto asfáltico em parte do leito do rio até a ombreira esquerda. Nesta 

ombreira esquerda foi efetuada a escavação para a implantação de uma 

pequena casa de força que deveria gerar energia elétrica com a vazão 

remanescente, obrigatoriamente deixada para jusante. Embora muito 

econômica, essa casa de força não foi ainda instalada (2021). 

A partir da região da margem esquerda, foi escavado um canal e foram abertos 

dois túneis de seção transversal de 18 m x 18,15 m e comprimento de 357 m que, 

complementados com diques de terra e enrocamento que formam o pequeno 

reservatório a montante da tomada d’água, alimentam a casa de força. Esta é 

operada a fio d’água, abrigando quatro unidades Francis num total de 855 MW 

e foi implantada à margem direita do rio Uruguai, a jusante da grande curva. 

2. Descrição do acidente 

Entre 26 e 30 de junho de 2014 ocorreram fortes chuvas na região a montante 

do empreendimento e aduziram elevadas vazões ao sítio na ordem de 

30.000 m³/s, as maiores nos últimos 25 anos e as primeiras relevantes 

desde o início da operação da usina. Na passagem da cheia, a barragem 

sofreu danos, a saber: a) na margem direita, ocorreu a erosão do talude 

lateral da estrada de acesso à usina, provocando interdição da via; b) na 

margem esquerda, ocorreu erosão da estrada de acesso à área a jusante da 

barragem; c) ocorreu erosão parcial do espigão de enrocamento de proteção 

da barragem; e d) registrou-se a queda do muro intermediário a jusante do 

vertedouro. O referido muro a jusante do vertedouro foi implantado entre 

os vãos das comportas 4 e 5 para propiciar as operações de ensecamento 

durante a construção (para fins de desvio do rio) (Figura 2.250).

Em maio de 2017, uma nova cheia gerou fissuras no trecho de muro 

remanescente (Figura 2.251).

A Figura 2.252 mostra a seção de projeto do muro, que, como já referido, se 

destinava a servir de apoio para uma operação de ensecamento durante a 

construção da obra.
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Figura 2.251 – Vista do trecho de muro que sobrou após seu rompimento 
parcial, na enchente de junho de 2014. São visíveis as trincas causadas por 
nova enchente em maio de 2017 (Cantarino, 2018)

Figura 2.250 – Vertedouro da UHE Foz do Chapecó antes do rompimento do muro 
(assinalado) (Foz do Chapecó Energia S.A.)
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Figura 2.252 – Seção indicando o trecho de muro que rompeu (Carvalho, 2016)
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3. Consequências do acidente

O rompimento do muro gerou controvérsia entre proprietário e consórcio 

construtor a respeito da responsabilidade relacionada com a recuperação 

da estrutura. A questão ganhou vulto, visto que as discussões passaram a 

girar em torno das condições de segurança da obra e dos possíveis riscos de 

rompimento da barragem.

Com base nas recomendações da junta de consultores, o Consórcio 

Construtor Volta Grande (CVG), responsável técnico pela construção da 

usina, concluiu a maior parte das obras recomendadas, independentemente 

da questão de custo, que estava em discussão separada e em fórum jurídico 

específico. Desta forma, a Foz do Chapecó Energia tomou as providências 

necessárias para preservar a segurança do empreendimento.

Na definição da solução a ser adotada, foi fundamental o reconhecimento 

de que o muro que rompeu parcialmente nunca teve função estrutural além 

daquela de servir de apoio para uma operação de ensecamento. Portanto, 

não traria risco nem para a segurança da barragem, nem para o vale a jusante. 

4. Medidas de recuperação

A junta de consultores da Foz do Chapecó Energia e o Consórcio Volta 

Grande realizaram análises adicionais sobre o muro e concluíram pela sua 

remoção, visando evitar a necessidade de manutenções futuras, e não por 

questões estruturais.

Para tanto, foi aberto um canal de descarga provisório na ombreira direita, 

fora das estruturas de concreto, capaz de manter a vazão sanitária para 

jusante. Os trabalhos de remoção do muro foram iniciados em setembro 

de 2017, mas tiveram que ser interrompidos devido ao período de chuvas 

subsequente. Em fevereiro de 2019 noticiou-se que para a retirada da parte 

submersa do muro seria construída uma ensecadeira provisória com o 

objetivo de realizar os trabalhos a seco (Figura 2.253).

5. Causas do acidente 

A documentação disponível não abordou o tema relacionado com as 

possíveis causas do rompimento parcial do muro. O assunto permanece, 

ao que tudo indica, restrito ao foro de discussões que trata da controvérsia 

entre o gestor e o construtor.
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Figura 2.253 – Ensecamento de toda a área do vertedouro a jusante. Visível a parte do muro tombado e a descarga provisória da 
ombreira direita (Internet -https://www.diariodoiguacu.com.br/noticias/detalhes/paisagem-diferente-chama-a-atencao-na-foz-
do-chapeco-47159)
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