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1. Descrição da barragem

A antiga usina hidrelétrica Marimbondo, predecessora da UHE Marimbondo 

e atualmente denominada UHE Marimbondinho, localizava-se na margem 

esquerda do rio Grande, aproveitando parte do potencial da cachoeira do 

Marimbondo, entre os municípios de Icém, no Estado de São Paulo, e de 

Fronteira, no Estado de Minas Gerais.

Idealizada e construída pelo empresário Armando de Salles Oliveira, a usina 

foi um marco tecnológico à sua época. O empreendimento destacou-se 

como um dos maiores do País não somente por sua potência, como pelo 

pioneirismo dos métodos de construção, tendo sido uma das primeiras 

obras de concreto armado realizadas no Estado de São Paulo (Figura 2.404).

A localização da usina, a quase 100 km da estrada de ferro mais próxima, 

acarretou enormes dificuldades no transporte dos equipamentos utilizados 

em sua instalação. Foi necessário abrir picadas e efetuar o transporte em 

carros de boi e lombo de animais. Além disso, o País não contava com mão 

de obra especializada no setor da construção de hidrelétricas, tendo sido 

necessário trazer equipes técnicas de montagem do exterior.

Para a realização do projeto foi criada, em 1924, a Companhia Central de 

Eletricidade de Icém, responsável pela construção da usina. A usina foi 

inaugurada no primeiro trimestre de 1928, sendo suprida por um braço do rio 

que, através de canal de adução de 500 m inteiramente escavado na rocha, 

acionava duas unidades geradoras de 3.976 kW cada, totalizando potência 

instalada de 7.952 kW. A usina foi operada, desde a sua inauguração, pela 

Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL).

2. Descrição do acidente

Em 1929, sete meses após sua entrada em operação, a usina foi paralisada 

devido à grande cheia ocorrida no rio Grande, o que provocou sua inundação e 

atingiu os geradores. O nível d’água do canal de fuga, conforme marca existente 

na parede jusante da casa de força, alcançou 5 m acima do nível máximo 

operativo. A usina foi desmontada e desativada em 23 de janeiro de 1973 devido 

à construção da hidrelétrica de Marimbondo cuja barragem de terra eliminou o 

acesso de água à tomada d’água de Marimbondinho (Figura 2.405). 

A atual UHE Marimbondo, de Furnas Centrais Elétricas S.A. (Furnas), é cerca 

de 50 vezes maior e utiliza todo o potencial hidráulico entre o local da 

cachoeira e a foz do rio Pardo, encontrando-se atualmente em operação.
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Figura 2.404 – Vista geral do arranjo da usina (Acervo CPFL in ELETROBRÁS 2000)

Figura 2.405 – Antiga usina desativada no contexto da nova UHE Marimbondo 
(Acervo CPFL, in Eletrobras, 2000)
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3. Consequências do acidente

No âmbito da usina, a consequência consistiu na paralisação da geração.

4. Medidas de recuperação

Não foram encontradas informações a respeito da recuperação da usina, 

sabendo-se que a mesma foi colocada novamente em operação, somente 

vindo a ser desativada em 1973.

5. Causas do acidente 

A casa de força foi inundada e os equipamentos eletromecânicos atingidos, 

causando a paralisação da geração. Conforme já referido, o nível no canal 

de fuga alcançou 5 m acima do nível máximo operativo.
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