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1. Descrição da barragem

O arranjo da pequena hidrelétrica Santa Rosa II consiste em uma barragem 

de concreto gravidade no leito do rio Grande, com altura máxima de 28 m, no 

Estado do Rio de Janeiro. Em sua parte central há o vertedouro de soleira livre. 

Na margem esquerda há a tomada d’água de um túnel de adução de 4.000 

m de comprimento. A casa de força foi implantada na margem esquerda do 

rio, dotada de três unidades geradoras com capacidade total instalada de 30 

MW. A queda bruta assim adquirida é de 135 m. A Figura 2.569 documenta a 

barragem construída em concreto compactado com rolo.
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Figura 2.569 – PCH Santa Rosa II (Internet - http://bomjardimrj.blogspot.com/2018/02/
pch-santa-rosa-ii-e-arredores.html)
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2. Descrição do acidente

A precipitação pluviométrica extrema que ocorreu no início do mês de 

fevereiro de 2011 na região serrana do Estado do Rio de Janeiro, na cidade 

de Nova Friburgo e arredores, resultou em súbito e intenso incremento de 

vazão para os cursos d’água da bacia hidrográfica do rio Grande.

Em 12 de janeiro de 2011, na PCH Santa Rosa II, que se encontrava em fase 

final de construção, as três unidades geradoras foram desligadas em caráter 

de emergência em função do início da inundação da casa de máquinas. 

3. Consequências do acidente

O sinistro se deu pela alta afluência das águas do rio Grande, causada pelo 

elevado volume de chuvas na região serrana do Rio de Janeiro. A inundação, 

ocorrida a jusante da instalação, provocou a submersão das unidades 

geradoras e dos painéis de comando, controle e proteção, os quais tiveram 

que ser removidos para recuperação.

O túnel de acesso ao túnel de adução não apresentou qualquer problema 

estrutural, mas foi invadido por grande quantidade de detritos que 

alcançaram o próprio túnel de adução, que restou inundado.

A estrutura da barragem não sofreu qualquer abalo ou deformação, 

conforme foi constatado em vistoria realizada após o evento.

4. Medidas de recuperação

A inundação, por se tratar de caso fortuito ou de força maior, foi considerada 

como causa excludente de responsabilidade por ser imprevisível e por 

serem os danos inevitáveis.

Os equipamentos eletromecânicos danificados foram recuperados no prazo 

de cinco a seis meses.

5. Causas do acidente 

Pelas características do estudo de cheias máximas, constatou-se que uma 

pequena diferença de vazão representava um acréscimo significativo na 

recorrência de cheias. Os estudos hidrológicos levados a termo após o 

acidente concluíram que, pelos valores extremos calculados de vazão 

máxima no evento da cheia, tanto a montante quanto a jusante da 

barragem, o evento correspondeu a um período de recorrência variável 

entre 2.800 anos (vazão de 1.000 m3/s) e 7.000 anos (vazão de 1.117 m3/s). 

A vazão máxima de projeto da barragem da PCH Santa Rosa II foi calculada 

em 1.167 m3/s para a recorrência de 10.000 anos.
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6. Material Consultado

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica – Processo 48500.004809/2010-46 – Recurso administrativo interposto pela empresa Santa Rosa S.A. Agosto/2011. 

3 páginas.

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica – Processo 48500.004809/2010-46 – Fiscalização na PCH Santa Rosa II. 287 páginas.
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