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1. Descrição da barragem

A barragem de Porto Colômbia é situada no rio Grande, limite estadual entre 

os municípios de Planura, no Estado de Minas Gerais, e Colômbia, no Estado 

de São Paulo. A barragem foi implantada com a finalidade de produção 

de energia elétrica, aproveitando a sequência de hidrelétricas situadas 

a montante, que garantem notável regularização de vazões afluentes. A 

usina é de baixa queda (20,20 m), operada a fio d’água (deplecionamento 

máximo de 0,60 m), composta por dois maciços de terra compactada de 

comprimento de 982 m à esquerda e de 670 m à direita, e estruturas de 

concreto gravidade instaladas no leito do rio, compondo o vertedouro 

de superfície com nove comportas de segmento de 15,00 m x 15,50 m. A 

capacidade de descarga é de 16.000 m³/s, com tomada d’água e casa de 

força abrigando quatro unidades Kaplan de eixo vertical com capacidade 

de 80 MW cada (Figura 2.505).

Para dissipar a energia das descargas vertidas foi construída uma bacia de 

dissipação do tipo II do US Bureau of Reclamation, definida para o número 

de Froude acima de 4,5 e velocidades superiores a 15 m/s (Figura 2.506). 
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Figura 2.505 - Vista aérea da barragem de Porto Colômbia (CBDB, 2002)
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Figura 2.506 - Perfil longitudinal do vertedouro original (CBDB, 2002)
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Os maciços de terra têm 10 m de largura de crista, taludes de 1,0V:2,5H a 

montante e 1,0V:2,0H a jusante, drenagem interna constituída por filtros 

verticais e tapetes drenantes em toda extensão entre os filtros verticais e o 

pé de jusante da barragem.

O local da barragem é caracterizado por relevo monótono, típico de vales 

constituídos por derrames basálticos da Formação Serra Geral, da bacia do 

rio Paraná.

O reservatório se estende por 140 km² acumulando 1.524 x 106 m³ e é 

situado a montante da foz do rio Pardo no rio Grande. O local da barragem 

foi definido no estudo de inventário da CANAMBRA na primeira metade 

dos anos 60. Como o rio Pardo detém nesse ponto cerca de 30% da área 

de drenagem do rio Grande, em 1968, Furnas, ao receber a concessão, 

estudou um local de barragem imediatamente a jusante da confluência dos 

dois rios. Esse local traria claros benefícios energéticos ao aproveitamento 

e, em virtude da baixa queda da usina, baixos impactos socioambientais. 

Entretanto, esse local a jusante da confluência dos dois rios foi descartado 

pelo fato de o então Ministro de Minas e Energia, coronel Costa Cavalcante, 

não querer desdizer afirmativa que havia feito em público, uma semana 

antes, na hidrelétrica de Jupiá.

2. Descrição do acidente

Após dez anos de operação, foi feita inspeção subaquática na bacia de 

dissipação. A inspeção revelou intensas erosões que se manifestaram, 

preferencialmente, nas faces laterais dos 36 blocos de dissipação da calha, 

com exposição das armaduras e na laje da bacia a jusante dos blocos, 

onde foram identificadas crateras com dimensões médias de 2 m de 

comprimento, 1,65 m de largura e 0,7 m de profundidade. Foram também 

detectadas erosões nos blocos da soleira terminal e na laje de proteção a 

jusante da soleira terminal (Figura 2.507).

Em outubro de 1990, nova inspeção subaquática foi realizada. Na ocasião, 

foram identificados notáveis progressos das erosões que haviam sido 

reveladas em 1983. As erosões ocorridas nos blocos e na laje da bacia de 

dissipação foram geradas por cavitação por vórtice.

A notável regularização de vazões e o controle parcial de cheias promovidos 

pelos reservatórios situados a montante, notadamente pelo reservatório de 

Furnas, fizeram com que as vazões vertidas em Porto Colômbia não fossem 

extraordinárias. Até a decisão de ser efetuada a reabilitação da bacia de 

dissipação, a maior descarga liberada pelo vertedouro havia sido de 5.700 m³/s 

em fevereiro de 1983, ou seja, 36% da capacidade do vertedouro (16.000 m³/s). 

Portanto, as erosões observadas haviam sido geradas por descargas discretas, 

quando comparadas com as descargas adotadas em projeto.
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Figura 2.507 – Erosão imediatamente a jusante do bloco de calha (esquerda). Erosão dos blocos de rampa terminal (direita) (CBDB, 2002)
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3. Consequências do acidente

Considerando a evolução e a intensidade das erosões observadas, concluiu-

se que, para garantir a segurança futura da barragem, seria necessária 

extensa obra de reabilitação da bacia de dissipação. Para tanto, foram feitos 

ensaios em modelo hidráulico reduzido que identificaram a existência de 

intensas flutuações e gradientes de pressão.

4. Medidas de recuperação

Os ensaios em modelo determinaram que os chute-bloks da bacia deveriam 

ser eliminados mesmo acarretando perda de eficiência de dissipação de 

energia (Figura 2.508). Observou-se também que havia a formação instável 

de vórtice em forma de ferradura em frente dos blocos do end-sill.

Figura 2.508 - Reparo dos blocos da calha (CBDB, 2002)
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A solução proposta para a reabilitação da bacia de dissipação implicou na 

substituição da geometria existente dos blocos defletores e dos blocos de 

impacto por formas contínuas da calha e da soleira terminal, apesar dessa 

solução proporcionar um desempenho hidráulico inferior ao da bacia 

como havia sido projetada. Entretanto, com essa solução passaria a haver 

a eliminação de riscos de ocorrência de cavitação e das consequentes 

erosões danificadoras do concreto da bacia de dissipação (Figura 2.509).

O projeto original havia sido desenvolvido para um desempenho adequado 

da bacia de dissipação para descargas de até 12.000 m³/s, correspondente 

a 75% da descarga de projeto do vertedouro. Com a solução adotada 

na reabilitação da bacia de dissipação, esta passou a ter desempenho 

adequado para vazões liberadas pelo vertedouro de até 8.000 m³/s, 

correspondente a 50% da descarga de projeto e 40% superior à descarga 

máxima observada no período de operação da usina.

As obras de reabilitação da bacia de dissipação foram realizadas entre 

março e dezembro de 1994 sob a proteção de uma ensecadeira de terra 

executada a jusante da bacia de dissipação (Figura 2.510).

Figura 2.509 - Reparo dos blocos da soleira terminal (CBDB, 2002)

Figura 2.510 - Reparo dos blocos da calha e laje de jusante (CBDB, 2002)
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5. Causas do acidente

As erosões foram causadas pela ocorrência de fortes vórtices nos blocos de 

impacto e defletores existentes na bacia de dissipação original, implantados 

com o objetivo de melhorar a eficiência hidráulica da dissipação de energia, 

fazendo com que a estrutura não fosse por demais extensa.
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