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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Santa Helena era localizada no rio Paraibuna, município 

de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro. Pertencia, originalmente, à 

Companhia Industrial de Eletricidade e, dado o seu pequeno porte, era 

operada a fio d’água. Foi inaugurada em 1913, contando com capacidade 

instalada de 880 kW. Sua produção de energia era utilizada no fornecimento 

de energia elétrica aos municípios de Paraibuna, Entre Rios (atual Três Rios), 

Valença, Barra do Piraí, Mendes, Vassouras e Paraíba do Sul, no Estado do 

Rio de Janeiro, e ao município de Barra Longa, no Estado de Minas Gerais.

Na expansão de seu sistema no território fluminense, a Rio de Janeiro 

Tramway, Light and Power Company Ltd., que, posteriormente, teve sua 

razão social mudada para Companhia Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro, 

e, presentemente, Light Serviços de Eletricidade S.A., adquiriu a usina 

em agosto de 1920 dos bens pertencentes à massa falida da Companhia 

Industrial de Eletricidade. A usina foi desativada em 29 de junho de 1932, 

mas suas instalações permaneceram em parte intactas até sua derrubada 

para a implantação da PCH Monte Serrat.

O arranjo era constituído por uma soleira de regularização (barragem) em 

um trecho particularmente estreito do leito do rio, que favorecia a derivação 

das águas para um canal de adução implantado ao longo da margem 

direita, cuja entrada era dotada de comportas planas e que possuía 

extensão aproximada de 300 m. O canal terminava em uma câmara de 

carga, imediatamente a montante da casa de força (Figura 2.562).

A faixa de terreno que, do lado direito do vale, une a margem do rio ao sopé 

do Monte Serrat exibe em superfície grande quantidade de blocos rochosos 

de dimensões métricas a decamétricas, resultado da acumulação de 

lascas desprendidas da própria encosta ao longo do tempo. Configura-se 

assim, no local, a presença de uma grande massa de tálus em que o canal 

de adução foi escavado e implantado, delimitado por um muro de pedra 

argamassada, localizado rente à margem direita do rio. A Figura 2.563 exibe 

um momento da etapa construtiva, podendo-se observar que o canal de 

adução foi apoiado sobre blocos rochosos imersos na massa de tálus.

O fluxo d’água ao longo do canal de adução ocorria entre o referido muro e 

a encosta natural, em parte escavada.
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Figura 2.562 – Aspecto da 
pequena usina hidrelétrica 
de Santa Helena 

Figura 2.563 – Imagem da 
construção do canal de 
adução, apoiado sobre 
a massa de tálus (Acervo 
LIGHT, in Eletrobras, 2000)
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2. Descrição do acidente

Tem-se notícia de que o histórico de operação da pequena usina foi 

pontuado por diversos acidentes, seja em decorrência de danos acarretados 

por cheias do rio Paraibuna, seja pela precariedade do apoio do canal de 

adução sobre uma massa instável de tálus. A Figura 2.564 documenta a 

reconstrução da murada lateral do canal em novembro de 1920, após ter 

sido danificada, possivelmente, pela perda de apoio de um trecho do muro.

Não foram encontrados mais detalhes sobre os eventos ocorridos nos quase 

20 anos de operação da usina (entre 1913 e 1932). Entretanto, em visitas 

realizadas nas ruínas da pequena usina antes que ela fosse demolida para 

ceder lugar a um novo empreendimento hidrelétrico, foi possível constatar 

uma série de intervenções pós-construtivas reparadoras com o objetivo de 

manter a usina operacional.

Em 1928, uma enchente do rio Paraibuna danificou as instalações da usina, 

mas ela operou até o segundo trimestre de 1932, quando foi desativada.
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Figura 2.564 – Reconstrução da murada sobre o rio Paraibuna, em 20/11/1920 (Acervo LIGHT, 
in Eletrobras, 2000)
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3. Consequências do acidente

Como já referido, a fase operacional da pequena usina hidrelétrica foi 

pontuada por uma sucessão de acidentes, cada qual tendo exigido a 

adoção de medidas reparadoras.

4. Medidas de recuperação

Estas medidas se concentravam no canal de adução, onde havia indícios de 

trincas na parede lateral, além de vazios e trincas no piso de concreto. Junto 

à antiga casa de força, era visível um remendo na parede do canal feito com a 

ajuda de grampos metálicos, empregados para conter a abertura de uma trinca.

5. Causas do acidente 

O elemento mais frágil do arranjo da pequena usina foi o canal de adução, seja 

em decorrência de suas condições de apoio sobre uma massa instável de tálus, 

seja pelos danos ocasionados pelas grandes cheias do rio (em uma época em 

que o registro hidrológico dos cursos d’água estava principiando). Uma dessas 

cheias (1928) atingiu também a casa de força, danificando as instalações.
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