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1. Descrição da ocorrência

O córrego dos Cabritos deságua na margem esquerda do reservatório da 

hidrelétrica de Furnas, no rio Grande, Estado de Minas Gerais, distando cerca 

de 350 m a montante da crista da barragem da referida usina. As encostas 

do córrego são verticalizadas, com altura da ordem de 80 m acima do nível 

da água, além de outros 70 m abaixo do nível do reservatório (Figura 2.287). 

O quartzito micáceo que sustenta as encostas apresenta intercalações 

de sericita-xisto e se encontra fortemente fraturado e intemperizado, 

configurando uma massa de material rochoso em condições precárias de 

estabilidade (Figura 2.288).
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Figura 2.287 – Localização do córrego dos 
Cabritos em relação à barragem da UHE 
Furnas. A área assinalada é onde ocorreu o 
desmoronamento da encosta em janeiro de 
1969, bem como é a que está sendo observada 
na Figura 2.288 (Szpilman & Ren, 1975)
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2. Descrição do acidente

Em 12 de janeiro de 1969, um desmoronamento na encosta direita do córrego 

dos Cabritos ocasionou uma onda que, ao atingir a barragem, provocou 

o rompimento de quatro cabos de aço de ½” (12,7 mm) de diâmetro que 

amarravam duas balsas de capacidade de 36 tf. Nenhum outro efeito foi 

constatado nas estruturas da barragem. Naquele momento, o nível d’água do 

reservatório se encontrava 9,5 m abaixo do nível máximo normal. Ponderou-se, 

na época, que caso o nível d’água do reservatório estivesse mais próximo de seu 

máximo normal, os danos à barragem poderiam ter sido de maior vulto.

Uma inspeção na referida encosta permitiu observar que o desmoronamento 

ocorrido havia mobilizado um volume de quartzito estimado em 7.500 m3, 

com altura de 15 m, espessura média de 10 m e extensão aproximada de 

50 m. A Figura 2.288 mostra, com clareza, como o processo de alívio de 

tensões gerou um sistema de fraturas verticalizadas, paralelas à face da 

encosta, que isolam corpos prismáticos de rocha alongados na vertical, 

levando-os a condições precárias de equilíbrio.

Figura 2.288 – Observação da encosta instável do morro dos Cabritos. Notar 
as fraturas de alívio paralelas à face da encosta, isolando prismas de rocha 
alongados na vertical (ABGE, 2017. Foto de J.R. Nonato/Furnas, setembro/1985)
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3. Consequências do acidente

Como já referido, o tombamento de uma massa de rocha nas águas do 

reservatório gerou uma onda que atingiu a face de montante da barragem 

sem causar danos apreciáveis. Entretanto, o acidente, de proporções 

modestas, serviu de alerta para a possibilidade de novas ocorrências de 

maior vulto, cujas consequências poderiam ser mais severas em função 

do nível do reservatório e da massa que poderia colapsar sobre o mesmo. 

Quanto mais alto fosse o nível das águas, maior seria o impacto provável 

sobre as obras, podendo a onda presumível galgar a crista da barragem, 

atingindo pessoas e estruturas anexas, além de submeter a própria 

barragem e as estruturas da tomada d’água e do vertedouro a condições de 

carregamento momentâneo não previstas no projeto.

A necessidade de intervenções decorria também de um aumento planejado 

do nível máximo normal de operação do reservatório (de 1,5 m) para trazer 

benefícios energéticos significativos.

4. Medidas de intervenção

Várias alternativas de intervenção foram analisadas, com modelos 

matemáticos e físicos, buscando definir as características de uma eventual 

ruptura. A tentativa era prever a altura de uma hipotética onda no reservatório 

e suas consequências sobre a barragem e as comportas do vertedouro, 

que já haviam sido alteradas para a nova condição do nível operacional do 

reservatório. O modelo hidráulico físico construído para simular a eventual 

ruptura do grande volume de rocha em forma de monólito, estimado em 

15.000 m3, foi realizado em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. O modelo revelou 

que, dependendo da velocidade da incidência do monólito no reservatório, a 

onda formada poderia ultrapassar a crista da barragem em até cerca de 30 m.

Segundo depoimento do engenheiro Murillo Dondici Ruiz, que atuou como 

consultor, junto com o engenheiro Flavio H. Lyra, a escolha final da solução 

de desmonte decorreu da simples observação do que acontecia na natureza, 

onde os materiais erodidos das encostas pelo efeito conjugado dos agentes 

exógenos (chuvas, gravidade, insolação) eram depositados no sopé, à 

margem do reservatório, na forma de leques e depósitos de enrocamento, 

de granulometria variada, em condições estáveis. A solução final consistiu 

em retaludar a encosta lançando os materiais para o reservatório enquanto 

o nível permanecia rebaixado (Figura 2.289). 

A operação de desmonte do monólito foi realizada com sucesso: em 

bancadas sucessivas empurraram-se os materiais removidos em direção 

ao sopé da encosta, onde se acumulavam em leque, deixando de oferecer 

risco. Enquanto os trabalhos de desmonte eram executados, o nível do 

reservatório foi mantido baixo (Figura 2.290).

As medidas tomadas foram complementadas por um plano de 

acompanhamento do comportamento da encosta, através da instalação 

de marcos superficiais aptos a medir a abertura das fendas e o movimento 

vertical, além da observação visual a ser realizada periodicamente.
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Figura 2.289 – A solução de desmonte controlado do morro 
prevaleceu e foi implementada com sucesso (Carvalho, E. & 
outros, 1991)

Figura 2.290 – Operação de desmonte em curso através do lançamento dos 
materiais encosta abaixo (ABGE, 2017)
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5. Causas do acidente

As causas do acidente podem ser consideradas naturais, sem que tenha 

ocorrido alguma forma de interferência humana. Em um vale fluvial, o 

alívio de tensões decorrente do desconfinamento lateral se manifesta, 

frequentemente, através do aparecimento de extensas e profundas 

juntas paralelas às faces da encosta, cuja abertura vai gradativamente 

aumentando, até causar instabilização de massas de solo e/ou rocha. Trata-

se de uma forma conhecida de evolução do relevo, que ganha intensidade 

quando o maciço rochoso local é afetado por tectonismo (presença de 

falhas geológicas) ou se encontra profundamente intemperizado.
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