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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica São João, do tipo fio d’água, está situada no rio São 

João, no interior do Parque Nacional do Iguaçu, no município de Foz do 

Iguaçu, Estado do Paraná. Destinava-se, originalmente, ao suprimento de 

energia às instalações do complexo turístico do Parque Nacional do Iguaçu, 

criado no ano de 1939. A empresa Dolabela & Companhia Ltda., vencedora 

da concorrência para as obras de infraestrutura daquele complexo turístico, 

construiu uma usina provisória para fornecimento de iluminação e força ao 

canteiro de obras do Parque. A estrutura continha canal adutor para desvio 

das águas do rio São João, com 150 m de comprimento, castelo d’água de 

alvenaria e conduto metálico de 12 polegadas de diâmetro (30,48 cm), que 

ligava-se à casa de força. Na usina provisória foi instalada uma turbina do 

tipo Francis acoplada a um gerador de 18 kW (Figura 2.575).
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Figura 2.575 – Conduto de adução e casa de força da hidrelétrica São João 
(Internet - www.youtube.com/watch?v=TDZ-7ZtZyb4 – Acesso em 01/05/2019)

http://www.youtube.com/watch?v=TDZ-7ZtZyb4
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Os serviços de desmatamento e escavação das fundações da usina hidrelétrica 

do rio São João foram iniciados em 1940, e as obras civis, no princípio do 

ano seguinte. A conclusão da construção da barragem principal, com 78 m 

de comprimento, deu-se em junho de 1942, permitindo a formação de um 

pequeno reservatório. Foram implantadas duas turbinas do tipo Francis, de 

eixo horizontal, e dois geradores de 178 kW. A operação regular foi iniciada em 

agosto do mesmo ano. As obras foram concluídas no final de 1943.

Em 1949 foram iniciadas novas obras, com vistas à construção de um segundo 

reservatório, a montante da barragem principal, interrompidas, entretanto, 

por volta de 1955. Foram feitas reformas nos anos de 1947, 1949 e 1962. A 

usina hidrelétrica São João foi retirada de operação no ano de 1982.

Por ocasião de uma cheia do rio São João em 1983, a casa de máquinas 

ficou totalmente submersa e seus equipamentos e instalações foram 

danificados. Em 1989 foram realizados trabalhos de restauração das obras 

civis e de recondicionamento das unidades geradoras, mantendo-se as 

características originais. Nova enchente em 1991, além de outros fatores, 

levou ao abandono da iniciativa de reativação da usina.
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Figura 2.576 – Casa de força da hidrelétrica São João (Foto Chistian Rizzi) 
(Internet - www.gazetadopovo.com.br/economia/usina-historica-de-sao-joao-
deve-ser-reativada-ektiukgvtu4lkccox0ap6j0i6/ - Acesso em 01/05/2019)

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/usina-historica-de-sao-joao-deve-ser-reativada-ektiukgvtu4lkccox0ap6j0i6/
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/usina-historica-de-sao-joao-deve-ser-reativada-ektiukgvtu4lkccox0ap6j0i6/
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2. Descrição dos acidentes

Os dois eventos (de 1983 e 1991) foram similares, ocasionados por cheias 

do rio São João que ultrapassaram os níveis de projeto e causaram a 

inundação da casa de força, danificando os equipamentos. Na enchente de 

1983, a casa de força foi totalmente submersa. 

3. Consequências do acidente

As consequências, conforme relatado acima, foram a paralisação da usina 

e, mais tarde, sua desativação.

4. Medidas de recuperação

Conforme registrado acima, os danos trazidos pela cheia de 1983, que 

paralisou a usina, foram eliminados em 1989, quando a usina foi restaurada, 

mantendo as características originais.

5. Causas do acidente 

As causas, conforme tantos outros casos de hidrelétricas construídas em 

áreas desprovidas de um registro histórico de medição de vazões, resultam 

de cheias que superaram todas as previsões, inundando a casa de força.

6. Material consultado

ELETROBRAS – Sistema de Banco de Imagens. Usinas de Energia Elétrica no 

Brasil 1883 – 1999. CD. 2000.

BRISADA, W. – Usina São João – Foz do Iguaçu – internet - www.youtube.

com/watch?v=TDZ-7ZtZyb4 – Acesso em 01/05/2019.

GAZETA DO POVO – internet - www.gazetadopovo.com.br/economia/usina-

historica-de-sao-joao-deve-ser-reativada-ektiukgvtu4lkccox0ap6j0i6/ - Foto 

Chistian Rizzi - Acesso em 01/05/2019).
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