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1. Descrição da barragem

Uma das primeiras hidrelétricas do País, a usina hidrelétrica Lençóis, 
operada a fio d’água, localiza-se no rio Lençóis, afluente do rio Tietê, 
no município de Macatuba, Estado de São Paulo. Entrou em operação 
no quarto trimestre de 1917, com três grupos geradores com 660 kW de 
potência cada, para atendimento aos municípios de Macatuba e Bauru. 
Pertenceu, originalmente, à Empresa Força e Luz de Botucatu, passando, 
em 1927, à Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) (Figura 2.389).

2. Descrição do acidente

A usina foi desativada em março de 1962 quando uma enchente galgou a 
barragem de terra (Figura 2.390) destruindo-a parcialmente e levando a 
empresa, na época, a alienar os equipamentos e o conduto forçado.

3. Consequências do acidente

Não há notícias de que o rompimento de parte da barragem tenha causado 
prejuízos a jusante. A alienação dos equipamentos equivale a dizer que a 
usina ficou desativada por quase 25 anos, até sua reativação em 1986.

4. Medidas de recuperação

Em fevereiro de 1985 foi iniciado o desenvolvimento de estudos para 
recuperação da usina pelo Programa de Pequenas Centrais Hidrelétricas 
da CPFL. Em abril de 1986 iniciou-se a reconstrução da barragem, parte em 
concreto e terra e parte em pedra argamassada, com 360 m de comprimento e 
10,50 m de altura. Em setembro do mesmo ano, foram instaladas as máquinas 
e equipamentos fornecidos por indústrias nacionais. Foram instalados, então, 
dois novos grupos geradores. A usina encontra-se atualmente em operação.

5. Causas do acidente 

Consta somente que uma enchente provocada por chuvas intensas na área 
da bacia galgou e destruiu parte da barragem de terra. O acidente foi agravado 
pela dificuldade de acionamento das comportas de manobra manual e pelo 
acúmulo de galhos e detritos que criaram obstáculos na soleira do vertedouro. 
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Figura 2.389 – Vista da casa de força e dos condutos forçados 
(Internet - http://www.macatuba.sp.gov.br/index.php/v2-
contatos2/46-cidade)

Figura 2.390 – Barragem, vertedouro e reservatório (Acervo CPFL in ELETROBRÁS 2000)
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