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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica de Salto Osório é uma das grandes usinas construídas 

ao longo do rio Iguaçu, no Estado do Paraná. A usina fica situada entre os 

municípios de Salto Iguaçu e São Jorge do Oeste. Seu reservatório de 1,24 x 109 

m³ é formado por uma barragem de enrocamento com núcleo argiloso de 67 

m de altura e 1.200 m de extensão. Possui dois vertedouros com capacidade 

de descarga total de 28.000 m³/s, um em cada margem, separados por uma 

extensa barragem de enrocamento com núcleo argiloso. Todos os vãos dos 

vertedouros são dotados de comportas de segmento, acionadas por guincho 

mecânico com supervisão e controle local (ou remoto). As cinco comportas 

do vertedouro 1, localizado junto à margem esquerda e anexo à tomada 

d’água, possuem capacidade global de 15.500 m3/s e dimensões de 20,77 m x 

15,50 m, com peso de 172 ton.

2. Descrição do acidente

Em 26 de setembro de 2011, a concessionária da usina informou a queda 

da comporta n° 5 do vertedouro 1, arrastada pelas águas. Com a perda da 

comporta, deixando o vão totalmente aberto, a vazão vertida passou de zero 

a aproximadamente 2.205 m3/s. Naquele momento, todas as comportas se 

encontravam fechadas e as águas escoavam somente através de unidades 

geradoras. O reservatório se encontrava em 96,4% do volume correspondente 

ao nível máximo operacional. Apesar das suas grandes dimensões, a comporta 

desapareceu a jusante da estrutura do vertedouro (Figura 2.539).
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Figura 2.539 – Vão acidentado, com arranque da comporta (Carvalho, 2016)
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3. Consequências do acidente

Para controlar a situação e diminuir possíveis consequências a jusante, foi 

necessário fazer ajustes no vertimento das usinas próximas, a montante 

(UHE Salto Santiago) e jusante (UHE Salto Caxias). O vertimento pelo vão 

aberto cessou em cerca de uma hora, com o consequente rebaixamento do 

reservatório.

4. Medidas de recuperação

Para sanar o problema, foram adotadas medidas corretivas com a 

instalação do stop log para fechar o vão aberto. O vertedouro de Salto 

Osório permaneceu com este vão inoperante durante diversos meses, o que 

elevou o nível de vulnerabilidade do empreendimento e exigiu um sistema 

operacional diferenciado para o conjunto de barragens do rio Iguaçu. Outra 

comporta de mesmas dimensões foi instalada ao abrigo do stop log.

5. Causas do acidente 

As causas do acidente foram atribuídas a descontrole ou mau funcionamento 

no sistema de comando de abertura e fechamento da comporta. O motor 

de acionamento permaneceu ligado, invertendo o sentido de enrolamento 

dos cabos de 40 mm no tambor, no sentido contrário às ranhuras, ocorrendo 

a superposição de camadas, provocando forte atrito entre o cabo e a chapa 

de base, deformando-o até seu rompimento.
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