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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Bocaina, do tipo fio d’água, está situada no rio Bravo, 

no município de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo. Sua construção 

foi iniciada em 1911 pela empresa Hidro Elétrica, da Serra da Bocaina, 

segundo projetos e desenhos desenvolvidos por Cristiano Machado para o 

canal e a represa, e pelo engenheiro Leopoldo Loemberg, para o projeto 

eletromecânico. Foi inaugurada em dezembro de 1912. Contava com um 

grupo gerador de 255 kW. Em 1921, foi acrescentada uma segunda unidade 

geradora, de 425 kW. A Figura 2.88 documenta o pequeno barramento.

A usina realizava o fornecimento de energia elétrica aos municípios de 

Cruzeiro e Cachoeira Paulista, em São Paulo. Em 1927, a concessionária 

original foi incorporada à São Paulo Light and Power Company Ltd., tendo 

sido a usina interligada ao sistema desta empresa em 1929. Teve sua operação 

interrompida em 1940 e em 1950 em decorrência de quebras no maquinário 

e de rompimento no duto, razão pela qual passou por uma revisão geral das 

instalações existentes, em 1959. A Figura 2.89 documenta o canal de adução.

Foi desativada em 1972, devido ao estado precário dos equipamentos e à 

escassez de água para acioná-los. Em 1981, passou a integrar o patrimônio da 

Eletricidade de São Paulo S.A. (Eletropaulo). Nos anos 1980, foram desenvolvidos 

estudos para sua recuperação, segundo orientação da Eletrobras. Em dezembro 

de 1997, a usina passou a integrar o acervo da Empresa Metropolitana de Águas 

e Energia S.A. (EMAE), companhia resultante da cisão da concessionária anterior.

2. Descrição do acidente

Não foram encontradas referências a respeito dos acidentes sofridos 

em 1940 e em 1950, apenas sabendo-se que decorreram de quebras no 

maquinário e de rompimento no duto.
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Figura 2.88 – Barragem, reservatório e canal de adução da Central Hidrelétrica 
Bocaina (Acervo FPHESP - Eletrobras, 2000)

Figura 2.89 – Canal de adução (Acervo FPHESP - Eletrobras, 2000)
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3. Consequências do acidente

Não foram encontradas informações a respeito, sabendo-se apenas que 

teve sua geração interrompida nos dois eventos.

4. Medidas de recuperação

Em 1959 foi realizada uma revisão geral das instalações.

5. Causas do acidente 

Não foram encontradas referências a respeito das causas dos dois acidentes.

6. Material consultado

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

Brasil 1883 – 1999. CD. 2000.
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