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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Jaó, operada a fio d’água, situava-se na cachoeira do 

Jaó, no rio Meia Ponte, município de Goiânia, Estado de Goiás. Foi construída 

pela Empresa Força e Luz de Goiânia Ltda. e entrou em operação em 

1937, com potência de 153 kW. Destinava-se ao atendimento do aumento 

gradativo na demanda de energia elétrica naquela região, decorrente da 

mudança da capital do Estado no ano de 1939. No início da década de 1940, 

a usina sofreu uma primeira ampliação, com a instalação de uma segunda 

unidade geradora, com 144 kW de potência.

Os registros sobre a construção da pequena barragem e da respectiva usina 

hidrelétrica são escassos. Não se tem notícia de memórias de cálculo, 

plantas e desenhos técnicos que apresentem o projeto.

Localizada a pequena distância da capital, consistia em uma estrutura de concreto 

gravidade com a altura máxima estimada de 10 m a 12 m e um desenvolvimento 

de crista de aproximadamente 120 m a 150 m de extensão, interrompendo o 

escoamento natural do rio Meia Ponte e provocando seu represamento e a 

formação de um pequeno reservatório de acumulação (Figura 2.350).

O aproveitamento funcionava a fio d’água, pois sua capacidade de regularização 

seria apenas diária. Aparentemente, o maciço de concreto foi construído com 

poucas juntas de dilatação. A técnica de produção, transporte, lançamento e 

adensamento do concreto, na época, era bastante rudimentar, se comparada 

com os padrões atuais. 

O vertedouro de crista vertente livre era localizado no centro da barragem. 

Na margem direita do rio localizava-se a casa de máquinas. Em abril de 1945, 

em consequência de uma enchente que ocasionou grandes prejuízos nas 

zonas atingidas do Estado de Goiás, os canais adutores da usina, o castelo 

d’água e parte da usina hidrelétrica, incluindo os equipamentos e uma 

terceira unidade que estava para ser comissionada, foram arrastados pelas 

águas por algumas dezenas de metros e permaneceram submersos durante 

o período das cheias. A destruição da usina determinou a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica ao município de Goiânia por largo período.

A usina foi reconstruída em 1947 mediante o aproveitamento do material 

constante das três unidades geradoras arrastadas da casa de força durante o 

alagamento. A terceira unidade, então posta em operação, juntamente com a 

recolocação das duas primeiras, constava de uma turbina Francis, com potência 

de 374 kW. Foram construídas, ainda, duas comportas para o controle das 

cheias, além da ampliação da casa de força para a instalação de uma quarta 

unidade. Em 1950, entrou em operação a quarta etapa da usina, de 722 kW.

Posteriormente, o Governo do Estado de Goiás adquiriu os direitos de 

concessão do aproveitamento, que foi transferido para as Centrais Elétricas 

de Goiás S.A. (CELG), criada no ano de 1955. 

A usina hidrelétrica Jaó foi desativada no primeiro trimestre de 1959. 

Com a construção do Clube Jaó, na margem esquerda do rio Meia Ponte, 

a barragem foi parcialmente demolida e a pequena casa de máquinas 

desativada. Hoje, o rio escoa através de uma brecha feita no maciço do 

concreto da barragem, cujos escombros podem ser vistos imediatamente 

a montante da ponte da rodovia federal BR 153, que liga Goiânia a Brasília.
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Figura 2.350 - Localização esquemática da barragem de Jaó em relação ao 
plano piloto de Goiânia (Znamensky, 2005)
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2. Descrição do acidente

O primeiro enchimento do reservatório, aparentemente, se deu sem grandes 

surpresas, iniciando a geração da energia elétrica e o abastecimento da 

recém construída cidade de Goiânia. Não há notícias de incidentes de 

operação. Entretanto, após cerca de seis a oito anos de um desempenho 

considerado satisfatório, a estrutura de concreto gravidade não se revelou 

estável, tendo-se rompido.

O evento ocorreu em abril de 1945, durante a estação chuvosa, que foi 

particularmente intensa, provocando a destruição da casa de força e o 

esvaziamento do pequeno reservatório de acumulação formado pela barragem. 

Conforme testemunhas, o rompimento ocorreu na ombreira esquerda, onde 

o maciço de concreto da barragem fora, aparentemente, apoiado sobre um 

grande bloco de rocha solto, apresentando subjacentes canais de percolação (o 

bloco de rocha havia sido tomado como uma competente rocha de fundação 

adequada a apoiar a estrutura de concreto gravidade) (Figuras 2.351 e 2.352).

Os canais adutores, o castelo d’água e parte da usina, incluindo os 

equipamentos, maquinários e uma terceira unidade (de 374 kW), que estava 

para ser comissionada, foram arrastados pelas águas por algumas dezenas 

de metros e permaneceram submersos durante a passagem da cheia.

3. Consequências do acidente

A destruição da usina determinou a interrupção do fornecimento de energia 

elétrica ao município de Goiânia por longo período. Destruída a única fonte 

hidráulica geradora de energia elétrica disponível, a nova capital do Estado 

de Goiás ficou temporariamente sem energia elétrica. Iniciou-se em Goiânia 

um penoso período que durou cerca de dois anos e obrigou a instalação 

e o uso intensivo de pequenas unidades geradoras a combustíveis fósseis.

4. Medidas de recuperação

Como já referido, a usina foi reconstruída em 1947 mediante o 

aproveitamento das unidades geradoras arrastadas da casa de força no 

alagamento. A reconstrução da usina foi iniciada pouco antes do término 

da 2a Grande Guerra Mundial e concluída no período aproximado de dois 

anos. A nova estrutura da barragem foi implantada a montante da estrutura 

rompida, ficando expostos os escombros da barragem original e da primeira 

casa de força a jusante da nova barragem. Duas unidades geradoras de 

450 kW cada, ou cerca de 1 MW de potência total instalada, passaram a 

abastecer a cidade de Goiânia.
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Figura 2.351 – Vista da barragem acidentada a partir de montante 
(Eletrobras, 2000)

Figura 2.352 – Barragem de Jaó, no rio Meia Ponte, em imagem recente (Foto: 
Cláudio Reis - Internet - https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/
secima-pode-analisar-autoriza%C3%A7%C3%A3o-de-uso-de-%C3%A1gua-por-
crit%C3%A9rio-da-bacia-hidrogr%C3%A1fica-1.1489394 – Acesso em 15/01/2020)

Figura 2.353 – Detalhe da 
barragem destruída por 
enchente (Eletrobras, 2000)
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5. Causas do acidente 

A causa da ruptura dificilmente será identificada, já que as evidências que 

poderiam ajudar a elucidar o acidente foram apagadas durante o longo 

intervalo de tempo que se passou. Presentemente só se pode trabalhar com 

as hipóteses a respeito do ocorrido.

O rompimento mais provável da barragem deve ter sido devido à falta de 

resistência ao cisalhamento pela redução e anulação da força decorrente 

do atrito devido a ação da subpressão, aumentada durante a ocorrência de 

uma enchente devido à elevação do nível d’água do reservatório. Some-se 

a isso o fato de que, na época, algumas vezes, as decisões na definição do 

eixo de uma barragem eram tomadas apenas com base em observações 

das características superficiais da rocha de fundação, após a eventual 

retirada da capa de solo que a recobria, uma vez que o acesso a recursos de 

investigação em subsuperfície era restrito.
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