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Caso emblemático – O caso de Moxotó pode ser considerado emblemático 

por representar uma situação encontrada com alguma frequência em 

barragens quando a dissipação de energia do caudal a jusante de estruturas 

de extravasamento de cheias se realiza diretamente sobre o maciço rochoso, 

sem qualquer tipo de proteção ou revestimento. É frequente a constatação, 

com o passar do tempo, de danos ao maciço e às próprias estruturas de 

concreto. Isso decorre, geralmente, de uma avaliação superestimada a 

respeito das características geomecânicas do maciço rochoso que vai 

receber o impacto das águas, conjugada a algum aspecto hidráulico 

desfavorável, não percebido nas etapas de projeto.

1. Descrição da barragem

A barragem da hidrelétrica Apolônio Sales barra o rio São Francisco na 

localidade de Moxotó, a cerca de 3 km a montante do complexo hidrelétrico 

de Paulo Afonso, entre os Estados de Alagoas e Bahia. A usina é concessão 

da CHESF e opera a fio d’água. O sistema extravasor é constituído por um 

descarregador de fundo controlado por 20 comportas tipo segmento com 
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Figura 2.421 – Vista geral da casa de força e de maciços de enrocamento com 
núcleo de terra (Internet - http://comosurgiuachesf.blogspot.com/2007/05/)

capacidade de descarga de 28.000 m³/s (Figura 2.421). A dissipação a jusante 

foi preconizada numa bacia plana, em rocha natural regularizada, afogada 

pelo nível do reservatório de jusante das hidrelétricas de Paulo Afonso I, II, e III.

A barragem de Moxotó é de enrocamento, com 34 m de altura e 2.953 m de 

comprimento de crista. A barragem represa dois braços do rio São Francisco 

separados por uma ilha. No braço direito foi instalado o descarregador de 

fundo e no braço esquerdo a casa de força. 

http://comosurgiuachesf.blogspot.com/2007/05/
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A barragem de Moxotó, além de gerar energia elétrica, serviu, inicialmente, de 

reservatório de regularização diária para as usinas hidrelétricas de Paulo Afonso 

I, II e III. Posteriormente, também serviu de derivação de descargas para a 

hidrelétrica de Paulo Afonso IV através de canal escavado na sua margem direita.

A saída do descarregador de fundo é dotada em sua extremidade de um defletor 

de 45°, cuja crista se situa cerca de 3 m acima do nível da rocha a jusante (Figura 
2.422). Sendo uma estrutura compacta, em que o ressalto não se estabelece 

claramente, opera essencialmente como um defletor afogado, submetido a 

condições de fluxo desfavoráveis, principalmente no que diz respeito à cavitação.

O descarregador de fundo de Moxotó está assente sobre substrato rochoso 

consistente formado por granitos e gnaisse do embasamento cristalino. 

O maciço, entretanto, foi intensamente atingido por eventos tectônicos, 

sendo percorrido por grande quantidade de falhas, diques e dobramentos 

que constituem área de fraqueza estrutural mais facilmente suscetíveis aos 

agentes intempéricos e, consequentemente, à ação erosiva dos caudais.

2. Descrição do acidente

Logo após o enchimento do reservatório (1974), constatou-se que a 

presença de uma ilha de rocha, em frente aos seis primeiros vãos do 

extravasor, impedia o bom funcionamento destes, estabelecendo correntes 

de retorno. Inspeções subaquáticas indicaram a necessidade de reparos 

nas estruturas de concreto das soleiras defletoras danificadas pela ação 

erosiva de cavitação. Em abril de 1984 foi iniciado o ensecamento da área 

para reparos e desmonte da referida ilha.

Figura 2.422 – UHE Moxotó - Seção do descarregador do fundo  
(Souza & Souza, 1992)
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3. Consequências do acidente

O ensecamento evidenciou uma série de problemas, tanto na área da própria 

estrutura de concreto, quanto a jusante, no maciço rochoso (Figura 2.423).

4. Medidas de recuperação

A necessidade de se manter o descarregador de fundo operando, mesmo 

no período de águas baixas, impôs que os trabalhos de ensecamento 

fossem operados em duas etapas. A regularização na área erodida do 

maciço rochoso foi feita em concreto, abrangendo uma largura de 25 m a 

partir da face de jusante do trampolim, com uma laje que acompanhava o 

perfil do terreno erodido. A camada superficial de concreto era da mais alta 

resistência: 210 kgf/cm2 (Figura 2.424).

Na área da estrutura de concreto, os trabalhos foram orientados por estudo 

em modelo hidráulico reduzido para encontrar a solução que mais se 

adequasse para diminuir a erosão por cavitação na soleira.

5. Causas do acidente 

Não foram encontradas informações a respeito das possíveis causas das 

erosões e dos danos sofridos pela estrutura do descarregador em seu trecho 

final de jusante. Parte da responsabilidade pode ser atribuída à permanência 

da ilha rochosa a jusante, erroneamente preservada durante a construção 

da obra. Outra causa consiste na decisão tomada de se dissipar a energia 

do caudal diretamente sobre a rocha, sem qualquer tipo de revestimento, o 

que indica que a qualidade do maciço rochoso foi superestimada.
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Figura 2.424 – Tratamento nas cavidades da rocha próximas ao trampolim 
(Souza & Souza, 1992)

Figura 2.423 – Vista da intensidade da erosão a jusante do descarregador (Souza 
& Souza, 1992)
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