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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Joasal, operada a fio d’água, está situada no rio 

Paraibuna, no local denominado Granjas Bettel, em Retiro, às margens da 

estrada União Indústria, no município de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, 

distando 6 km, em linha reta, do centro desta cidade, rumo a sudeste. Ela se 

localiza a jusante do aproveitamento de Marmelos e a montante da usina 

de Paciência. Pertencia originalmente à Companhia Mineira de Eletricidade 

(CME) e entrou em operação em maio de 1950, com dois grupos geradores 

de 1.600 kW cada, aproveitando uma queda útil de 65 m. A construção da 

usina foi iniciada em 1943, mas a conclusão do projeto foi prejudicada em 

decorrência dos atrasos verificados na entrega dos equipamentos, em face 

das dificuldades determinadas pela Grande Guerra Mundial.

O arranjo geral da usina compreende a barragem de concreto, com 35 m de 

comprimento e 3,50 m de altura, com comporta de madeira removível, do 

tipo flash-board, de 2,75 m, no vertedouro de soleira livre, cujo comprimento 

é de 21 m, dividido em 12 vãos. A barragem possui uma comporta para 

descarga de fundo e duas comportas de desvio próximas à margem 

esquerda (Figura 2.367). 

O túnel adutor, situado junto à margem direita, cuja escavação em 

rocha demandou 10 meses de trabalho, tem o comprimento de 66 m e 

seção aproximada de 13 m² de área, com revestimento interno feito em 

concreto armado. Destina-se a coletar as águas a montante no Paraibuna, 

conduzindo-as para um canal de 1.700 m de comprimento, construído em 

concreto armado. A tubulação forçada tem 610 m de extensão. A casa de 

força foi construída em alvenaria e tem 32 m de comprimento por 13 m de 

largura (Figura 2.368). 

Em 1952 iniciaram-se os trabalhos para a ampliação da usina, concluída 

em 1954, quando entraram em operação três novos grupos geradores. No 

segundo trimestre de 1980, a usina hidrelétrica Joasal passou ao controle da 

Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. (CEMIG), encontrando-se, atualmente, 

em operação integrada ao sistema interligado.

JOASAL MG

Paraibuna
Entre 1943 e 1950
Não identificada
Técnica escassa
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Figura 2.367 – Barramento, túnel de adução, câmara de carga e início do canal 
de adução da PCH Joasal (Google Earth, de 13/09/2017)

Figura 2.368 – Casa de força e pórticos do canal de fuga (Acervo CEMIG - www.
cemig.com.br/pt-br/a_cemig/Nossa_Historia/Paginas/Joasal.aspx) 

JOASAL MG

http://www.cemig.com.br/pt-br/a_cemig/Nossa_Historia/Paginas/Joasal.aspx
http://www.cemig.com.br/pt-br/a_cemig/Nossa_Historia/Paginas/Joasal.aspx
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2. Descrição do acidente

O canal de adução foi construído em concreto armado, em corte na vertente 

direita do vale do rio Paraibuna. Em um trecho com extensão aproximada 

de 20 m, o talude direito do canal de adução sofreu escorregamento em 

solo e invadiu o canal de adução, barrando o fluxo em direção à câmara de 

carga (Figura 2.369).

3. Consequências do acidente

Não foram encontradas informações, além daquelas já expostas.

4. Medidas de recuperação

Não foram encontradas informações, além daquelas já expostas.

5. Causas do acidente 

Não foram encontradas informações a respeito.

JOASAL MG

Figura 2.369 – Interrupção do 
fluxo d’água ao longo do canal 
de adução da PCH Joasal 
(Oliveira, 2008)
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