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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica de Lages está situada no rio Santo Antônio das Lages, 

afluente do rio Paranaíba, no município de Coromandel, na região do Alto 

Paranaíba, Estado de Minas Gerais. Foi construída pela Prefeitura de Patos de 

Minas e entrou em operação em 1942, com duas unidades Pelton com 160 kW 

de potência unitária. Em 1955 foi ampliada com mais uma unidade de 680 kW. 

Em 1966 passou para o controle do Departamento de Águas e Energia Elétrica 

do Estado de Minas Gerais e, em 1985, foi encampada pela CEMIG.

A usina é dotada de uma pequena barragem, com altura máxima de 2,50 

m e extensão de crista de 50 m, suficiente para derivar as águas para um 

extenso canal de adução que se desenvolve ao longo da vertente direita do 

vale, até alcançar a câmara de carga. A partir desta, um conduto metálico 

conduz as águas para uma única unidade geradora que é operada com 

turbina Francis. A queda nominal é de 105 m (Figura 2.385). 

2. Descrição do acidente

Em fevereiro de 1992, a primeira casa de força foi totalmente destruída 

devido aos altos níveis atingidos pelo curso d’água a jusante da cachoeira. 

Esta casa de força se encontrava desativada desde 20 de setembro de 1985, 

quando as duas unidades Pelton ali instaladas haviam sido retiradas e 

desmontadas para manutenção. Com a inundação em 1992, várias peças 

das unidades foram carregadas pelas águas (algumas foram recuperadas, 

mas a maioria não foi encontrada). Parte da pequena barragem de concreto 

também ruiu (Figura 2.386).

3. Consequências do acidente

As consequências ( já referidas) de uma enchente resultaram na perda 

parcial dos equipamentos de geração e desativação da usina.
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Figura 2.386 – Ruptura de parte da barragem (11/02/1992)  
(Acervo CEMIG in ELETROBRÁS, 2000)

Figura 2.385 – Localização e arranjo da PCH Lages (MG) (Google Earth, de 15/07/2019)
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4. Medidas de recuperação

Em janeiro de 2005, a CEMIG reativou a usina após a reconstrução da 

barragem e a reforma completa dos equipamentos eletromecânicos da 

unidade de 680 kW. A hidrelétrica deixou de alimentar apenas algumas 

indústrias locais e passou a ser integrada ao sistema da CEMIG. 

5. Causas do acidente 

Não foram encontradas informações a respeito do acidente. Apenas sabe-

se que se deveu a uma enchente.
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