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PLANO DE EMERGÊNCIAS FURNAS-MG 

 

1.LOCAL: Inaugurada em 1963 a Usina Hidrelétrica de Furnas é localizada no Rio Grande, entre 

os municípios de São José da Barra e São João Batista do Glória, no estado de Minas Gerais, 

possui oito unidades geradoras, seu endereço é Rua Alpinópolis S/N, São José da Barra - MG, 

CEP 37945-000 Telefone (35) 3523-4341 opera com um volume de 22,59 bilhões de m³  cobre 

cerca de 1.440 km² no Sul de Minas; estende-se por dois braços principais, a leste da barragem 

seguindo o curso do Rio Grande, por 240 quilômetros e ao sul, seguindo o curso do Rio Sapucaí, 

estendendo-se por 170 quilômetros. Possui vigilância 24h com restrição de passagem por tipo 

de veículo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Informar o que é necessário e relevante; que possa ser utilizado por Instrutores e Operadoras de Mergulho. 

http://www.suportebasicodevida.com.br/
https://danbrasil.com.br/


www.suportebasicodevida.com.br           DAN 0800-684-9111              https://danbrasil.com.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.PONTO DE MERGULHO: O Clube Náutico Engenheiro Mauro Ferraz está situado na Rod. MG 

050 Km 283, São João Batista do Glória-MG, CEP 37920-000, telefones (35) 99710-7725 geral e 

do Cláudio que é o Gerente (35) 99846-0730 com coordenadas 20°39'26"S 46°18'14"W e 

profundidades que variam de 10 a 100m com visibilidade alternando entre 3 a 12m dependendo 

da época do ano e temperaturas entre 23 a 28 graus. 

 

3.PRONTO SOCORRO MAIS PRÓXIMO: Hospital Sá Rita Barbosa, é conhecido na cidade 

apenas como UNIDADE DE SAÚDE, telefone (35) 3523-9131 Pronto Socorro com equipe 

médica 24h, a  entrada é pela Rua Cândido Braga 451 em São José da Barra-MG distante 10km 

do Clube Náutico cerca de 15 minutos de carro. Ref.: Ginásio Poliesportivo e Novo Lago 

Supermercado; (outra Rua para o GPS: Anselmo Alves de Lima 400). ATENÇÃO: Paciente atendido 

em Furnas deve ser encaminhado para a Unidade de Saúde de São José da Barra para regulação pelo SUS 

FÁCIL e depois, se necessário, será encaminhado a Santa Casa de Passos-MG que é a referência na região.  
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4.HOSPITAIS DE REFERÊNCIA: Em Passos-MG, temos a UPA na R. Barão de Passos 1785 no 

Bairro Jardim Santa Luzia, CEP 37900-048, telefone (35) 3522-4214 é porta de entrada do SUS, 

atende pelo telefone 153 para casos clínicos e urgências e emergências caso o paciente “esteja” 

em Passos. O hospital de referência para Emergências que incluem trauma, afogamento, 

mergulhador acidentado seria a Santa Casa de Misericórdia de Passos, fica a 41km do Clube 

Náutico, na Rua 9 n. 3 Bairro Nossa Sra. das Graças, CEP 37902-413, Telefone (35) 3529-1300 

devendo ligar antes para avisar o pessoal da sala vermelha caso o paciente esteja com sinais e 

sintomas de MD (lembrando que deve passar pela Unidade de SJB antes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ELEMENTOS DE APOIO: Na cidade de Passos-MG temos o SAMU com telefones 192 e (35) 

3219-3150, situado à Av. Comendador Francisco Avelino Maia 3200, Canjeranus, CEP 37900-

001 e o Corpo de Bombeiros Militar com telefones 193 e (35) 3522-8762 situado à R. Rua Dr. 

Carvalho, 1455, Nossa Senhora das Graças, CEP 37901-198. Em Varginha-MG temos a 2ª 

Companhia Especial de Operações Aéreas, telefone (35) 2106-3060, situada na Avenida 

Antônio da Silva Neto, 199, Bairro Jardim Primavera, CEP 37070-450. Instrutor Gilberto Kallas 

(35) 98473-1305, atua há mais de 40 anos com operações de mergulho no Lago de Furnas, 

referência em manutenção de motores de embarcações, compressores e mergulhador para 

buscas de bens materiais. Delegacia Fluvial da Marinha Brasileira em Furnas, situada à Rua 

Lavras 28 em São José da Barra, distante 5 minutos do nosso ponto de mergulho, é comandada 

pelo Capitão de Corveta Bambace, telefone (35) 3197-9890. Polícia Militar de São José da Barra, 

telefones 190 e (35) 3523-9273. Polícia Civil de Passos, telefones 197 e (35) 3521-8300. 

 

6.DOCUMENTOS: Os mergulhadores devem portar sua credencial de mergulho, documentos de 

RG, CPF, cartão de vacinação, cartão do SUS, atestado médico, carteira de associado DAN, alerta 

sobre condição médica ou alérgica existente e a ficha de emergência em anexo; orientamos que 

todas as fichas do grupo permaneçam juntas e todos tenham conhecimento aonde está.  
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7.PROBLEMAS QUE PODEM OCORRER: Várias atividades são realizadas dentro do Clube 

Náutico e ao redor como escaladas, rapel, tirolesa, caminhadas, motocross, natação, passeios de 

caiaques, barcos e jet ski, com vários riscos como quedas, afogamentos e traumas diversos, mas, 

o foco desse planejamento será nas atividades de mergulho livre e autônomo. A avaliação de um 

mergulhador acidentado não prioriza diagnóstico de DD ou EAG, uma vez que esteja 

hemodinamicamente estável, nós vamos reunir informações de análise de sinais e sintomas 

comuns a um MD (mal descompressivo) que normalmente aparecem até 2 horas após a saída 

do mergulhador da água e os principais são: Dormência  com formigamento, dores nas 

articulações, coceira na pele, dor de cabeça, fraqueza, tontura, fadiga anormal, náusea, 

dificuldade de locomoção, falta de coordenação motora, cútis marmorata (de cor azul ou roxo 

escuro). Outros sinais e sintomas incluem dificuldade respiratória, distúrbios visuais, agitação, 

espasmos musculares, mudança de personalidade, distúrbios de fala, problemas relacionados a 

bexiga e intestino, mudanças auditivas, parestesia (perda de sensibilidade), paralisia (perda de 

mobilidade) e tosse com sangue ou catarro. 

 

8.VEÍCULOS PARA EVACUAÇÃO: Citar qual e quais veículos podem ser utilizados para 

evacuação, onde ficam as chaves e quem estará responsável: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Saindo do Clube, pegue à esquerda da portaria do clube e siga sentido a barragem, siga à esquerda do posto de 

gasolina sentido delegacia da marinha, siga reto sentido São José da Barra para a Unidade de Saúde, tempo 

estimado é de 15 minutos. 
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9.MATERIAL DE EMERGÊNCIA: Citar onde fica, o que tem disponível e quem é o responsável 

(kits de O2, bolsas de resgate, caixa de primeiros socorros, S40 de O2 dentre outros: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Obs.: Orientamos deixar todo material de emergência de pronto emprego. 

 

10.CONTATOS DO GRUPO: Citar os nomes e telefones celulares do pessoal envolvido: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

11.Planejamento Específico do Time: Citar seu planejamento específico e adicional referente 

ao grupo, algum mergulhador, equipamento ou local que seja importante ser descrito aqui e/ou 

observações referentes à operação de mergulho: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

12.Locais de interesse: Citar dados de restaurantes, hotéis, pousadas, padarias, supermercados 

nas proximidades, que sejam de preferência, de interesse e necessários ao grupo: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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ANEXO I – FICHA DE EMERGÊNCIA DO MERGULHADOR 

 

N° DAN:  N° SUS IDADE: 

NOME: DATA NASC.: / / 

END. (Rua/Av.): N° 

BAIRRO: CIDADE: CEP: 

TEL: ( ) E-MAIL: 

PROFISSÃO: Est. Civil: 

CPF: RG: N° CRED # 

Em caso de Emergência, avisar: 

Tem Alergia? Descreva: 

Toma medicação controlada? Descreva qual e horário que faz uso: 

É fumante? Faz uso diário de bebida alcóolica? 

Tem convênio médico? Descreva: 

Fez alguma cirurgia recente? (período de 1 ano). Descreva: 

Declaro ser verdadeiro os dados acima. 

Autorizo o fornecimento de Oxigênio se necessário.   
             

OS DADOS ABAIXO - APENAS PARA USO EM 

AVALIAÇÃO DO MERGULHADOR ACIDENTADO 

DATA:  

HORA:  

FC: FR: PA:            

TC: SPO2% GLICEMIA: 

E.C.GLASGOW: Quem avaliou? 

Sinais e Sintomas apresentados (registre a hora): 

 

 

 

Relacione os equipamentos e os dados do manômetro e do log do computador: 

 

 
Obs.: Use as pranchetas DAN para uma avaliação mais detalhada. 

          Disponíveis em https://suportebasicodevida.com.br/download-curso-de-mergulho/  

 

________________________ 

Assinatura do Mergulhador 
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