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1. Descrição da barragem

A barragem de Santa Branca, de concessão da Light Serviços de Eletricidade 

S.A., está localizada no rio Paraíba do Sul, município de Jacareí, Estado de 

São Paulo. Possui 320 m de extensão na crista e altura máxima de 55 m, 

sendo constituída por um maciço homogêneo de terra compactada (Figura 
2.544). Os taludes de montante e de jusante possuem inclinação variável, 

mais íngreme na parte superior do aterro.
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Figura 2.544 – Arranjo 
geral da UHE Santa 
Branca (Google Earth, 
de 1/10/2018)
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O sistema de drenagem interna da barragem é constituído por um filtro vertical 

de areia que se liga a um tapete drenante de espessura variável constituído por 

areia compactada. Nas ombreiras, acima da curva de nível 580 m, deixa de haver 

tapete drenante. A capacidade do tapete drenante de areia é reforçada por um 

sistema de tubos de ferro com diâmetro de 200 a 250 mm, que conduzem as 

águas coletadas até o pé de jusante da barragem (Figura 2.547).

O sistema de drenagem é complementado por 71 poços de alívio com 

diâmetro de 100 mm e 6 m de profundidade, perfurados na rocha decomposta 

de fundação, alinhados com o filtro vertical, na extensão longitudinal 

correspondente ao dreno horizontal. A cortina de poços não penetra pelas 

ombreiras acima da El. 580,00 m, como no caso do tapete drenante.

O vertedouro está localizado na ombreira direita, constando de uma 

estrutura de concreto dotada de duas comportas e calha com cerca de 20 m 

de largura e 290 m de extensão, com declividade variável. Na extremidade 

do canal de descarga existe um bloco dissipador único, com 5 m de largura, 

seguido por uma bacia de dissipação com 50 m de comprimento, largura 

variável e fundação em rocha.

A barragem foi implantada principalmente para possibilitar a regularização 

de descargas que permitissem a derivação do rio Paraíba do Sul na barragem 

de Santa Cecília. Por esse motivo, por décadas não houve a implantação de 

equipamentos de geração de energia elétrica, só tendo sido instalados em 

passado recente.
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Figura 2.545 – Seção típica da 
barragem (Santos & Domingues, 1991)
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2. Descrição dos acidentes

• Ombreira esquerda da barragem

Desde 1962, o talude de jusante da barragem apresentava diversos tipos de 

anomalias, tais como trincas, zonas encharcadas, surgências localizadas e 

deslizamentos superficiais, principalmente junto à ombreira esquerda. Entre 

1962 e 1966 ocorreram vários escorregamentos ao longo do talude de jusante da 

barragem, atribuídos à excessiva saturação da camada superficial de solo. Em 

julho de 1976 foi constatada a formação de um processo de erosão regressiva 

(piping) no encontro da barragem com a ombreira esquerda, o que motivou o 

início imediato do deplecionamento do reservatório em cerca de 8 m.

A análise dos dados de instrumentação existente no corpo da barragem, 

conjuntamente aos demais elementos e observações disponíveis, levaram à 

conclusão de que a barragem apresentava deficiências muito graves em termos 

de segurança, tendo sido necessário programar a adoção de medidas de 

reforço. O sistema de drenagem interna da barragem se mostrava insuficiente 

para evitar a saturação permanente do maciço compactado em sua porção 

jusante, devido à não continuidade da camada filtrante até o enrocamento de 

jusante. As camadas de aluvião arenoso preservadas na fundação da barragem 

não promoviam a necessária drenagem do maciço compactado sobrejacente 

por estarem confinadas por camadas menos permeáveis. A ausência de um 

sistema de drenagem eficaz próximo às ombreiras corroborava as conclusões a 

respeito da inoperância do sistema de drenagem interna da barragem.

• Vertedouro

A rocha de fundação da bacia de dissipação do vertedouro sofreu forte 

erosão em virtude das descargas de 30 m³/s a 40 m3/s, tendo resultado no 

descalçamento da fundação do muro lateral esquerdo de concreto.

3. Consequências dos acidentes

Na barragem, as consequências do processo de saturação eram muito 

pronunciadas na face de jusante do maciço compactado e na ombreira 

esquerda, onde eram visíveis os deslocamentos ocorridos no talude de 

jusante da barragem, através de desalinhamentos, trincas e rachaduras 

existentes nas canaletas de drenagem. Este efeito era também visível ao 

longo da ombreira direita, embora em menor extensão.

Na base da calha do vertedouro constatou-se o surgimento de uma cava 

no aterro arrimado pelo muro lateral esquerdo estimada em 25 m de 

profundidade e 10 m de diâmetro.

4. Medidas de recuperação

A solução adotada na ombreira esquerda da barragem consistiu na implantação 

de um reforço estrutural, constituído por um corpo de aterro compactado a 

jusante da barragem, dotado de uma camada filtrante posicionada entre a face 

original do talude e a base do aterro de reforço. A camada filtrante se estenderia 

até as ombreiras, de modo a captar todas as possíveis surgências sob o contato 

do novo aterro (Figura 2.546). As obras de recuperação foram iniciadas em 

setembro de 1988 e concluídas em fevereiro de 1990.

A recuperação na área da bacia de dissipação do vertedouro consistiu na 

recomposição da base do muro lateral esquerdo e na alteração das regras 

operativas do vertedouro, no sentido de somente abrir as comportas para vazões 

elevadas, sendo as pequenas vazões escoadas através de válvulas dispersoras.
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Figura 2.546 – Projeto de recuperação com reforço estrutural a jusante (Santos & Domingues, 1991)
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5. Causas do acidente

Como já referido, os estudos realizados indicaram que o sistema de drenagem 

interna da barragem se mostrava insuficiente para evitar a saturação 

permanente do maciço compactado em sua porção jusante. Isso ocorreu 

em função da não continuidade da camada drenante até o enrocamento 

de jusante e do fato de que as camadas de aluvião arenoso preservadas na 

fundação não promoviam a necessária drenagem do maciço compactado 

sobrejacente, pois estavam confinadas por camadas menos permeáveis.

Desde o enchimento do reservatório, acreditava-se que a causa mais 

provável das infiltrações era associada à natureza da fundação, onde 

camadas subverticais de quartzito cortavam a ombreira esquerda, 

alcançando o reservatório a montante. Embora essas camadas de quartzito 

caracterizassem um caminho preferencial de percolação, verificou-se que as 

camadas de solo e rocha que confinavam o quartzito lateralmente também 

se mostravam muito permeáveis.

A erosão na base da calha do vertedouro, onde o muro esquerdo foi descalçado, 

foi atribuída à capacidade erosiva das descargas na faixa de 30 m³/s a 40 m3/s.
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