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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Lavras, operada a fio d’água, localizava-se na cachoeira 

das Lavras, rio Tietê, município de Salto, Estado de São Paulo. Entrou em 

operação no primeiro trimestre de 1906, contando com quatro grupos de 

geradores. Pertenceu, originalmente, à Companhia Ituana de Força e Luz, 

passando, em 1927, à São Paulo Tramway, Light & Power Company Ltd., 

que se transformou em São Paulo Light S.A. - Serviços de Eletricidade e, 

posteriormente, em Light - Serviços de Eletricidade S.A. (Light), transformada 

em Eletropaulo. (Figuras 2.387 e 2.388).
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Figura 2.388 – Ilustração do funcionamento da usina de Lavras (Desenho de Luiz 
V. Keating, 1991 – Internet - http://historiasalto.blogspot.com/2010/08/salto-ja-
contava-com-duas-usinas.html)

Figura 2.387 – Vista geral do arranjo da usina hidrelétrica Lavras em foto aérea 
de 1930 (Internet - http://historiasalto.blogspot.com/2010/08/salto-ja-contava-
com-duas-usinas.html)
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2. Descrição do acidente

Em 1929, a usina foi atingida por uma enchente descomunal e ficou paralisada 

por sete anos devido aos graves danos sofridos pelos equipamentos.

3. Consequências do acidente

Como já referido, a usina ficou inoperante por sete anos. 

4. Medidas de recuperação

Após voltar a operar em 1937, a usina funcionou por 20 anos como unidade 

complementar da usina de Porto Góes, localizada também em Salto. Em 

1956, obsoleta, a usina foi colocada à venda, mas nenhum negócio foi 

concluído, tendo ficado no abandono. Em 1971, a prefeitura de Salto adquiriu a 

propriedade. Em 1992 foi criado o Parque de Lavras e o prédio da usina e a área 

circundante passaram a fazer parte do Patrimônio Histórico e natural da cidade.

5. Causas do acidente 

Atribui-se a uma cheia descomunal a inundação da casa de força e a 

subsequente perda dos equipamentos eletromecânicos.
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ELETROBRAS – Sistema de Banco de Imagens. Usinas de Energia Elétrica no 

Brasil 1883 – 1999. CD. 2000.
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