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1. Descrição da barragem

A hidrelétrica Paranapanema está situada no rio homônimo, na área urbana 

do município de Piraju, no Estado de São Paulo, distante cerca de 320 km da 

capital paulista. Sua construção foi iniciada em 1925, pela Companhia Luz e 

Força Santa Cruz (CLFSC), e concluída em 1936. A primeira casa de força da 

usina, localizada na margem direita, abrigou um grupo gerador composto de 

uma turbina do tipo Francis, de fabricação Escher-Wyss, acoplada ao gerador 

de fabricação General Electric de 2.500 kW. A Figura 2.455 apresenta uma 

visão geral do empreendimento.
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Figura 2.455 – Vista geral da hidrelétrica Paranapanema (Internet)
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O arranjo original da usina incluía uma barragem de concreto com 

contrafortes, de 140 m de comprimento e 16 m de altura e vertedouro com 

extensão de 54 m. A tubulação de adução, instalada na margem direita 

do rio Paranapanema, foi construída anexa à barragem. A Figura 2.456 

apresenta uma seção longitudinal do arranjo original da usina.

Figura 2.456 – Hidrelétrica Paranapanema: arranjo geral visto de montante para jusante (Des. Santa Cruz Geração de Energia)
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A estrutura da barragem é constituída por torres metálicas contraventadas, 

designadas por “cavaletes”, posteriormente revestidas com concreto. 

O “encamisamento” de concreto varia entre elementos esbeltos 

(contraventamentos) e peças de grande robustez (colunas de jusante). O 

paramento de montante foi construído em concreto armado, aparentemente 

concebido como uma laje armada em uma única direção. Os perfis 

metálicos são compostos, constituídos por uma associação de chapas e 

cantoneiras ligadas por rebites. Na região do vertedouro, os vãos entre os 

cavaletes foram preenchidos com concreto de modo a permitir a instalação 

das comportas (Figura 2.457). A estrutura metálica na parte superior, acima 

da crista da barragem, constitui uma ponte com uma via de mão dupla.

Uma primeira ampliação foi realizada no ano de 1938, quando foi instalada 

uma segunda unidade geradora, de características idênticas às da primeira. 

A terceira unidade foi acrescentada na mesma casa de força em 1950.

Na década de 1950, a CFLSC foi autorizada a construir uma nova casa de força 

na margem esquerda. Foi iniciada, para tanto, a construção de um novo canal 

de adução com 150 m de extensão, 14 m de largura e 7 m de profundidade, 

câmara de carga e demais instalações a serem adaptadas à barragem existente. 

Previu-se, na ocasião, a entrada em operação de duas máquinas de igual 

capacidade, com 4.250 kW de potência. A casa de força da margem esquerda foi 

concluída em 1957, quando se deu a inauguração da quarta unidade geradora 

da usina (UG-4). Em 1970, foi colocado em operação o quinto grupo gerador, 

também na casa de força da margem esquerda (UG-5). Em dezembro de 1971, 

foi inaugurada uma escada para peixes junto à barragem.

Em julho de 1983, o prédio mais antigo da usina, à margem direita, localizado 

abaixo do nível da crista da barragem, foi completamente destruído por uma 

enchente. Em seu lugar foi construída uma nova casa de força, inaugurada 

no terceiro trimestre de 1988. A usina se encontra atualmente em operação, 

com 18.000 kW de potência total.

A jusante do canal de fuga, a seção hidráulica do rio Paranapanema sofre 

uma obstrução acentuada, que faz com que o nível d’água se eleve para 

descargas mais elevadas. Dependendo da vazão, a restituição da casa de 

força fica afogada, resultando em uma perda de geração significativa nas 

cinco máquinas existentes.
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Figura 2.458 – Vista parcial da face jusante, com foco na descarga de 
fundo e nas galerias de desvio

Figura 2.457 – Etapa construtiva (Internet - http://eletromemoria.fflch.
usp.br/documentos/piraju-fotografias-album-12.html)
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2. Descrição do acidente

Não foram encontrados detalhes do acidente de 1983, sabendo-se apenas que 

ocorreu galgamento da barragem com destruição da casa de força posicionada 

na margem direita, que abrigava três unidades geradoras (UG-1 a UG-3).

3. Consequências do acidente

O acidente motivou a paralisação da geração pela casa de força da margem 

direita, permanecendo em operação a da margem oposta.

4. Medidas de recuperação

A casa de força foi reconstruída, entrando em operação em 1988 com um 

novo grupo gerador composto de turbina do tipo hélice, de eixo vertical, de 

fabricação Voith e potência nominal de 10 MW (UG-6).

5. Causas do acidente 

Atribui-se, sumariamente, o acidente ao galgamento da barragem e 

consequente destruição da casa de força da margem direita. Não foram 

encontradas informações a respeito das condições de operação do vertedouro. 

Sabe-se apenas que ele não teve capacidade de escoar a vazão efluente.
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