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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Jucu é localizada no rio Jucu, distrito de Santa Isabel, 

município de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo. Foi inaugurada 

em novembro de 1909, operando a fio d’água, inicialmente, com dois 

grupos geradores de 320 kW cada, com geradores de 400 kVA. Pertenceu, 

originalmente, aos Serviços Reunidos de Vitória. Em 1968 passou à Espírito 

Santo Centrais Elétricas S.A. (Escelsa).

Sua barragem, do tipo concreto gravidade, tem volume máximo de 31.400 m³, 

aproveitando a queda de 50 m. A Figura 2.377 ilustra a casa de força e os 

condutos forçados.

2. Descrição do acidente

Em 14 de junho de 1985, a ruptura dos rebites do flange da turbina com 

o conduto forçado levantou o conjunto gerador/turbina e produziu grande 

jato d’água que destruiu a parede frontal da casa de força e provocou o 

desabamento do telhado da mesma.
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Figura 2.377 – Casa de força e condutos forçados da 
Central Hidrelétrica Jucu (Eletrobrás 2000)
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3. Consequências do acidente

Não foram encontradas informações a respeito, além da óbvia interrupção 

da geração de energia.

4. Medidas de recuperação

A usina foi totalmente recuperada após ter sido tombada pelo Patrimônio 

Histórico, tendo sido mantidas todas as características da construção 

original. A usina voltou a funcionar em 20 de dezembro de 1985, encontrando-

se em operação até os dias atuais.

5. Causas do acidente 

Embora não tenham sido encontradas informações, pode-se creditar aos 

muitos anos de operação da usina (pouco mais de 75 anos) a causa do 

acidente.

6. Material consultado

ELETROBRÁS – Sistema de Banco de Imagens. Usinas de Energia Elétrica no 

Brasil 1883 – 1999. CD. 2000.
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