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ALOIS PARTEL ou MONJOLINHO SP

Ribeirão Monjolinho
1890 a julho/1893
1969
Técnica escassa

1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Monjolinho, do tipo fio d’água, localiza-se na queda do 

Monjolinho, no ribeirão homônimo, município de São Carlos, Estado de 

São Paulo. A construção foi iniciada em 1890, no local denominado Salto 

Grande, para fornecimento de energia elétrica ao município, tendo sido 

concluída em três anos. A queda d’água para a usina era de 33 m, com canal 

de adução de 250 m (Figura 2.34).

A usina entrou em operação em julho de 1893 e foi a primeira do Estado 

de São Paulo e a segunda do País. Em junho de 1907 foi reconstruída pela 

Companhia Elétrica de São Carlos, sucessora da Empresa Luz Elétrica de 

São Carlos, no local onde se encontra atualmente, 300 m a jusante. A usina 

foi reinaugurada em 1909, operando com dois novos grupos geradores.

Em 1969, a usina foi paralisada em consequência da ruptura de trechos do 

conduto forçado. Em 1973, a Companhia Paulista de Eletricidade (CPE), 

que substituiu a Companhia Elétrica de São Carlos, passou para o controle 

acionário da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL). Recuperada em 

1977, a usina passou a ser denominada usina hidrelétrica Alois Partel em 

homenagem ao antigo funcionário da CPE.

Em 1991, passou a operar no sistema de semi-automação, implantado 

pela CPFL, que visava o aumento da produção de energia elétrica sem a 

necessidade de grandes investimentos.

Figura 2.34 – Vista geral, com destaque para a casa de força 
(Eletrobras 2000- Acervo CPFL)
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2. Descrição do acidente

Não há informações sobre o acidente que, em 1969, afetou trechos do conduto 

forçado, paralisando a geração de energia. O desgaste dos componentes da 

obra, após cerca de 80 anos da instalação, pode ser a origem do acidente.

3. Consequências do acidente

Aparentemente, a única consequência foi a paralisação da usina, que 

somente voltou a funcionar em 1977.

4. Medidas de recuperação

De janeiro a agosto de 1977, a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) 

implementou a recuperação total da usina, passando a operar com 

capacidade de 450 kW. Foram substituídos os trechos danificados do 

conduto e recuperados os equipamentos afetados pela longa paralisação.

SP

5. Causas do acidente 

São desconhecidas as causas do acidente.

6. Material consultado

1. Eletrobras – Sistema de Banco de Imagens. Usinas de Energia Elétrica no 

Brasil 1883 – 1999. CD. 2000.
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