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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica de Salto Santiago controla uma área de drenagem 

de 43.900 km² do rio Iguaçu, na divisa entre os municípios de Saudades 

do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu, no Estado do Paraná, estando situada 

entre as hidrelétricas de Segredo, a montante, e Salto Osório, a jusante. A 

barragem principal é um maciço de enrocamento com núcleo inclinado 

para montante, de solo argiloso com 88 m de altura, situado a montante 

da cachoeira de Santiago, um vertedouro de superfície situado na ombreira 

direita desta barragem, provido de calha com 73,60 m de comprimento 

e 149,50 m de largura e defletor em salto de esqui com raio de 20 m e 

lançamento de 20º com a horizontal. O vertedouro é equipado com oito 

comportas tipo segmento com 15,30 m de largura por 21,57 m de altura, 

tendo capacidade de descarga de 24.600 m³/s. 

A tomada d’água em concreto tem 55 m de altura e está localizada no 

extremo jusante do canal de adução de 520 m de extensão, escavado na 

margem esquerda do reservatório. A casa de força, localizada a cerca de 1 

km a jusante da cachoeira, abriga seis bays para unidades geradoras Francis 

de eixo vertical. O reservatório é fechado por três barragens de terra situadas 

na margem esquerda do reservatório, duas delas entre a barragem principal 

e a tomada d’água (Figura 2.540). 

O desvio do rio na segunda etapa foi feito através de quatro túneis escavados 

em rocha na margem esquerda, com seção em ferradura com 13,5 m de 

diâmetro e 220 m de comprimento, projetados para a descarga de 12.000 m³/s.

O local da hidrelétrica é constituído por sucessão de derrames basálticos 

horizontais de média e pequena espessura. As condições de fundação 

das estruturas e das escavações dos túneis são consideradas plenamente 

satisfatórias. 
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Figura 2.540 – Vista aérea da hidrelétrica de Salto Santiago (CBDB, 2002)

SALTO SANTIAGO PR



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

2. Descrição do incidente

A estimativa da descarga de projeto decamilenar para o dimensionamento 

do vertedouro foi baseada nos dados fluviométricos do período 1941 a 1972, 

tendo indicado o pico da cheia de projeto de 26.000 m³/s. Nesse período, a 

maior cheia registrada havia ocorrido em 1957, tendo atingido 10.530 m³/s. 

Entretanto, após a usina ter entrado em operação, a ocorrência da cheia de 

julho de 1983, a maior registrada até então, superou 19.000 m³/s e fez com 

que fosse estimado novamente o pico da cheia decamilenar.

Nessa nova avaliação hidrológica, a cheia de 1982 já havia indicado que a 

curva chave do canal de fuga era por demais otimista. Por esse motivo foram 

adicionadas escotilhas estanques nas aberturas de ventilação da casa de 

força a partir da El. 415,00 m, garantindo a estanqueidade até a El. 416,00 m.

Após a ocorrência da cheia de maio de 1982 (12.000 m³/s), o reservatório 

passou a ser operado 1,5 m abaixo do nível d’água máximo normal. Em 

julho de 1983 ocorreu a maior cheia até então registrada, com pico horário 

estimado em 19.260 m³/s às 12 horas do dia 9. Nesse dia, devido à curva 

chave do canal de fuga, as descargas defluentes pelo vertedouro tiveram 

que ser limitadas a 16.000 m³/s para preservar o interior da casa de força 

de inundação. O volume acima do nível d’água máximo normal passou a 

ser usado como volume de espera para abatimento da descarga efluente. 

Todas as unidades geradoras foram desligadas e foram retirados do interior 

da casa de força todos os equipamentos que puderam ser removidos. No 

dia 10 de julho, o nível d’água do reservatório atingiu a El. 507,06 m, apenas 

14 cm abaixo do nível d’água máximo maximorum, começando a decrescer 

lentamente a seguir. As Figuras 2.541 e 2.542 mostram a casa de força a 

jusante e o vertedouro controlando a descarga no auge da cheia.
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Figura 2.542 – Nível d’água extraordinariamente elevado a montante do 
vertedouro (CBDB, 2002)

Figura 2.541 – Vista da casa de força no auge da cheia de 1983 (CBDB, 2002)
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3. Consequência do incidente

O incidente mostrou que a hidrologia dos rios da Região Sul pode resultar 

em cheias rápidas e mais intensas do que indicava a relativa curta história 

de medições fluviométricas disponíveis.

Essa consequência foi confirmada pela maior cheia já registrada no mesmo 

rio Iguaçu em 2014, mesmo havendo a montante o grande reservatório de 

Foz do Areia, que promoveu abatimento da cheia para jusante.

4. Medidas de recuperação

Foi implantado um muro de proteção adicional no topo da casa de força, 

com altura média de 5,3 m. Ele passou a permitir descargas vertidas de até 

19.000 m³/s (3.000 m³/s superior à anterior, adotada na cheia de 1983).

As medidas adotadas foram fundamentais para a defesa contra a cheia que 

ocorreu em maio de 1992, que resultou em uma descarga de pico defluente 

do vertedouro de 18.900 m³/s. Como na cheia de 1983, o vertedouro 

controlou as descargas defluentes usando o volume do reservatório 

acima do nível d’água máximo normal como volume de espera. Os muros 

de proteção que haviam sido feitos até a El. 419,00 m mantiveram o nível 

d’água na El. 418,50 m, apenas 50 cm abaixo de sua crista (Figura 2.543).

5. Causas do incidente

Verificou-se, posteriormente à cheia de julho de 1983, que um pouco a 

jusante da casa de força há um estrangulamento na calha do rio e uma 

acentuada mudança de direção do rio Iguaçu. Ambos fatores introduzem 

perdas de carga que não haviam sido consideradas no projeto original. 

Além dessas feições, a utilização em projeto de um único coeficiente de 

rugosidade para todo o trecho de jusante da barragem e uma simplificação 

nos estudos de condução de cheias também haviam colaborado para a 

definição deficiente da curva chave do canal de fuga para cheias extremas.
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Figura 2.543 – Seção transversal da casa de força com indicação do muro de proteção adicional, níveis d’água máximos do projeto original e os 
atingidos nas cheias de maio de 1982 e julho de 1983 (CBDB, 2002)
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