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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Corumbataí, operada a tipo fio d’água, está localizada 

entre o rio Corumbataí e o ribeirão Claro, a 6 km do município de Rio 

Claro, Estado de São Paulo (Figura 2.181). A usina foi inaugurada em 15 

de novembro de 1895 e foi a terceira hidrelétrica a entrar em operação no 

Estado de São Paulo, tendo sido precedida, em 1893, pela usina hidrelétrica 

Monjolinho e pela usina hidrelétrica Piracicaba. 

O aproveitamento era constituído por duas barragens de concreto, cujos 

reservatórios eram interligados por túnel. A barragem do Ribeirão Claro não fazia 

parte do arranjo original, tendo sido construída, provavelmente, por volta de 1925. 

A barragem é em concreto gravidade com 55 m de extensão e complementada 

com maciço de terra. A casa de força abrigava duas unidades geradoras com 

capacidade instalada de 420 kW e 1.280 kW com 20 m de queda bruta.

No dia seguinte à sua inauguração, a usina sofreu grave acidente por 

problemas técnicos (não especificados) que a paralisaram, ocasionando a 

falência da Companhia Mecânica Industrial Rio-Clarense. 

Foi reinaugurada em junho de 1900, pela Central Elétrica Rio Claro, contando 

com grupo gerador composto por turbina Voith, 600 hp, tipo Francis, 

eixo horizontal e gerador Siemens de 525 kW. Suas linhas alcançavam os 

municípios de Araras, Limeira e Rio Claro (Figura 2.182).
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Figura 2.181 – A usina hidrelétrica Corumbataí utilizava as águas do rio homônimo 
e do ribeirão Claro (http://www.fem.unicamp.br/~seva/pdf_5b1_usiSP_atibaia_
corumbat.pdf)
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Figura 2.182 – Interior da casa de força em 1905, após reinauguração 
(Eletrobrás, 2000)

Entre 1914 e 1916, a produção de energia elétrica foi prejudicada pela 

ocorrência de intensa seca, tornando necessário o aumento das áreas de 

alagamento da represa. Em 1925, a usina foi reformada para atender o 

aumento da demanda proveniente da eletrificação da Companhia Paulista 

de Estradas de Ferro. A represa foi dotada de 10 comportas, passando a 

contar com mais um grupo gerador. 

Em 1966, a Sociedade Anônima Central Elétrica Rio Claro foi comprada 

pela Companhia Hidrelétrica de Rio Pardo (Cherp). A usina foi desativada 

em 1970, com a destruição da barragem e o rompimento do aterro. Foi 

restaurada entre 1978 e 1979 e tombada em abril de 1982. Presentemente, 

pertence à Fundação Patrimônio Histórico da Energia de São Paulo.

2. Descrição do acidente

O histórico da usina registra dois acidentes, tendo o primeiro ocorrido no 

dia seguinte à inauguração, mas sem causas explicitadas. 

Já em 1970, ao longo do mês de janeiro, diversas inundações ocorreram 

pelo Estado de São Paulo em função das intensas chuvas registradas. 

Na noite de 15 de janeiro, a usina do Corumbataí teve suas barragens 

rompidas pela conjugação de alguns fatores: a elevação do rio acima de 

sua cota habitual, os detritos acumulados nos pilares do vertedouro (cujas 

comportas se encontravam totalmente abertas) e a queda da ponte existente 

sobre o reservatório. Essa ponte foi atingida pelo tabuleiro de outra ponte, 

localizada mais a montante. As pranchas de madeira do tabuleiro de ambas 

as pontes foram retidas nas comportas da barragem, obstruindo ainda mais 

o vertedouro, e o nível d’água alcançou a crista da porção da barragem feita 

de terra, galgando-a e iniciando um processo de erosão que carreou toda a 

ombreira direita até o leito primitivo do rio. Já as comportas da barragem do 

Ribeirão Claro foram arrancadas pouco depois do rompimento da barragem 

do Corumbataí. A água elevou-se 2 m acima do piso da casa de máquinas e 

permaneceu nesse nível até a manhã do dia seguinte (Secco, R.M.).

3. Consequências do acidente

O primeiro acidente motivou a paralisação da usina por cinco anos. Já o 

segundo acidente, em 1970, foi seguido pela paralisação da geração por 

quase quatro décadas.
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4. Medidas de recuperação

A barragem de terra foi reconstituída utilizando técnicas modernas no que 

se refere à granulometria dos materiais, compactação, construção de filtros 

e drenos, respeitando-se a forma primitiva e elevando-se a crista 1 m acima 

do topo dos pilares. Reconstruiu-se a parte destruída do muro de transição 

entre vertedouro e barragem, bem como do muro de proteção da encosta 

do reservatório até a ponte de montante.

5. Causas do acidente 

As causas do acidente de 1970 já foram expostas acima e resultam de uma 

conjugação de diversos fatores adversos. 
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