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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Coronel Soares, também denominada usina hidrelétrica 

Jales, operada a fio d’água, localizava-se na Cachoeira Jacutinga, em Rio 

Pardo, município de Mococa, Estado de São Paulo. Construída pelo Coronel 

Soares, fazendeiro local, entrou em operação em 1912, contando com 

gerador de 480 kVA (Figura 2.180).

Na década de 1930, foi adquirida pela Companhia Luz e Força de Mococa (CFLM) 

que, posteriormente, a ampliou, instalando mais um gerador de 600 kVA.

2. Descrição do acidente

A usina foi destruída em 19 de janeiro de 1977 em razão do rompimento da 

barragem da usina hidrelétrica Euclides da Cunha.

3. Consequências do acidente

O acidente encerrou definitivamente a geração de energia pelo 

empreendimento.
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Figura 2.180 – Vista atual da casa de força (foto Zuccaro - 
Internet - https://www.facebook.com/mococaantiga/videos/
usina-coronel-soares-mococa-sp/1670616453039023/)

https://www.facebook.com/MococaAntiga/videos/usina-coronel-soares-mococa-sp/1670616453039023/
https://www.facebook.com/MococaAntiga/videos/usina-coronel-soares-mococa-sp/1670616453039023/
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4. Medidas de recuperação

O empreendimento não foi recuperado.

5. Causas do acidente 

Como já referido, o empreendimento foi destruído em decorrência do 

acidente com a usina hidrelétrica Euclides da Cunha, que também provocou 

sérios danos às instalações da usina de Limoeiro (Armando de Salles Oliveira). 

A causa do colapso da barragem de Euclides da Cunha consistiu na não 

abertura suficiente das comportas do seu vertedouro durante uma cheia 

intensa que ocorreu em 1977. A barragem de terra compactada foi galgada 

por sete horas e colapsou pela ombreira direita, causando uma cheia artificial 

que incidiu sobre as hidrelétricas de Coronel Soares e Limoeiro, tendo sido 

contida pelo reservatório da hidrelétrica de Marimbondo, no rio Grande.

6. Material consultado

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

Brasil 1883 – 1999. CD. 2000.
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