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1. Descrição da barragem

A barragem da hidrelétrica de Furnas está localizada no médio rio Grande, 

Estado de Minas Gerais, 16 km a jusante da confluência com o rio Sapucaí 

mineiro. É uma barragem de enrocamento com núcleo de argila, em arco, 

com 127 m de altura máxima e 500 m de extensão no coroamento, apoiada 

sobre fundação rochosa, constituída por xistos e quartzitos pré-cambrianos. 

Durante a construção, foram abertos dois túneis de desvio, paralelos, seção 

em ferradura com 15 m de diâmetro e 885 m e 806 m de extensão, inseridos 

na ombreira esquerda (Figura 2.281). Uma janela de acesso foi aberta na 

ombreira com o propósito de abrir quatro frentes de escavação. 

Em ambos os túneis de desvio foi implantado um tampão (plugue) de 

concreto com 32 m de comprimento, situado na vertical das estruturas da 

tomada d’água e do vertedouro. A Figura 2.282 mostra a localização dos 

tampões no contexto do arranjo das estruturas. A concretagem dos tampões 

foi finalizada em janeiro de 1963.

Do lado jusante, cada tampão teria uma galeria interna para execução das 

injeções de contato e impermeabilização (Figura 2.283). Em 3 de janeiro 

de 1963 foram baixadas as comportas, dando início ao enchimento de 

reservatório. Logo após, foi dado início à construção da ensecadeira a 

jusante dos túneis. Entretanto, o esvaziamento da área ensecada somente 

ocorreu em março devido aos atrasos na instalação das bombas.

Na primeira inspeção no interior dos túneis, verificou-se que as comportas 

tinham vedado de maneira satisfatória, mas que a água penetrava com bastante 

pressão por furos de drenagem deixados através do concreto, especialmente 

no túnel direito. A existência no fundo do túnel de material carreado pela água 

fez temer que nessa região pudesse vir a ocorrer um entubamento (piping). 

A descarga total de vazamento para o interior dos túneis era da ordem de 

650 l/s. Em vista disso, foi decidido acelerar a construção dos tampões que, 

para esse fim, foram divididos transversalmente, iniciando-se a concretagem 

pelo chamado tampão primário, com 7 m de comprimento (Figura 2.283). 

Este tampão primário garantiria a permanência do fechamento, mesmo que 

ocorresse o entubamento, resistindo à pressão plena do reservatório, que se 

encontrava em enchimento.
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Figura 2.283 – Localização dos 
tampões (FURNAS, 1967)
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Figura 2.282 – Arranjo da UHE Furnas com destaque para os túneis de desvio (FURNAS, 
1967)

Figura 2.281 – Vista geral da UHE Furnas. O círculo assinala o desemboque dos 
túneis de desvio (Mello, FM 2009)
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2. Descrição dos acidentes

• Túneis de desvio

Em 5 de abril de 1963, um dia após o término da concretagem do plugue 

primário do túnel direito, um forte estrondo foi ouvido por quem estava em cima 

dos portais dos túneis de desvio. A superfície da água no reservatório mostrava 

um borbulhamento de ar que saia do túnel do lado direito, nas vizinhanças 

dos referidos portais. Ao mesmo tempo, um tubo de descarga de 12”, instalado 

no plugue da direita, mostrou um forte aumento de vazão. Na saída do túnel, 

a jusante, as bombas não venciam a vazão da água que irrompia na área 

ensecada. Pelo túnel da direita, a descarga foi estimada em cerca de 3 m3/s.

Diante da necessidade de concretar o plugue do túnel esquerdo, o 

bombeamento a jusante dos túneis foi reforçado e uma nova ensecadeira 

foi lançada, tendo isolado a saída do túnel esquerdo para permitir o acesso. 

Em 26 de abril, às 3 horas, a concretagem do plugue do lado esquerdo estava 

prestes a ser finalizada quando se notou uma forte descarga de ar através 

dos três tubos de 12” (30,48 cm) deixados junto à base do plugue. Em seguida 

houve uma descarga que aumentou muito rapidamente. O local teve que 

ser abandonado devido à rápida subida do nível d’água a jusante, na área 

ensecada. Pouco depois, às 3 horas e 30 minutos, ouviu-se uma forte explosão 

dentro do túnel, a montante do plugue. O vazamento de água foi estimado 

então em 15 m3/s e, mais tarde, aumentou para cerca de 135 m3/s.

• Fundação da barragem

Durante o processo de preparo da fundação na ombreira direita da 

barragem, logo após a remoção de uma massa de tálus a montante do 

núcleo argiloso, a camada sotoposta de xisto intemperizado, uma vez 

desconfinada, recalcou sob o peso das camadas superiores, dando início 

a um deslizamento que envolveu cerca de 80.000 m3 de material (em sua 

maioria constituído de quartzito fraturado e decomposto) (Figura 2.284).

Surgiu então um problema construtivo, pois a subida da barragem tinha 

que alcançar determinada cota antes da estação das chuvas para que não 

ocorresse seu galgamento.
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Figura 2.284 – Seção do escorregamento em rocha na ombreira direita  
(Lyra & Queiroz, 1964)
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3.  Consequências dos acidentes e medidas de 
recuperação

• Túneis de desvio

Teve início, então, um longo período de intervenções. As investigações 

através de sondagens, poços, novas galerias e testes com corantes indicaram 

a presença de um forte vazamento nas vizinhanças do portal do túnel 

esquerdo. Em junho de 1963, as descargas medidas pelos vazamentos eram 

de 75 m3/s e 6 m3/s, respectivamente, nos túneis esquerdo e direito. Em 23 

de agosto de 1963 ocorreu um grave acidente que resultou no falecimento 

de um engenheiro e de um auxiliar que haviam entrado nos túneis de 

acesso para observações visuais e fotos. A causa das mortes foi atribuída à 

presença de metano e outros gases perigosos. A partir de então, adotaram-se 

procedimentos de segurança típicos de atividades em minas subterrâneas.

De abril de 1963 até praticamente o final do ano, todas as tentativas de 

intervenção e correção não haviam alcançado efeitos práticos. No início de 

agosto, cerca de 80.000 m3 de blocos de rocha haviam sido despejados em 

frente ao portal do túnel direito sem que se observasse redução nas descargas 

de água a jusante. Até o final de setembro, cerca de 7.000 sacos contendo 

concreto haviam sido despejados em frente ao portal do túnel direito e cerca 

de 4.000 no túnel esquerdo, sem redução perceptível das vazões pelos túneis. 

Tambores de 60 cm de diâmetro e pneus gigantes foram arrastados através da 

brecha existente no túnel esquerdo, mesmo quando preenchidos com concreto.

A intensificação do monitoramento de níveis e vazões d’água permitiu 

documentar a trajetória e os resultados das operações empreendidas 

(Figura 2.285).
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Figura 2.285 – Monitoramento de descargas e níveis de água entre abril de 1963 e junho de 1964 (Lyra & Mac Gregor, 1967)
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4. Medidas de recuperação

• Túneis de desvio

Após meses de tentativas infrutíferas de estancar os vazamentos, tornou-se 

evidente que seria necessário bloquear, ao menos parcialmente, as ranhuras 

das comportas para impedir que o material selante despejado fosse 

arrastado para dentro dos túneis. Foram então confeccionados tetrápodes 

utilizando vigas com flange de 25 cm x 25 cm de largura e comprimento das 

pernas de 1 m. O material foi inserido nas ranhuras a partir de flutuantes. As 

operações de descida enfrentaram enormes dificuldades devido à presença 

de obstáculos colocados pelas tentativas anteriores, até que, no início de 

abril de 1964, computava-se uma centena de tetrápodes, parte deles de 

dimensões menores, colocados próximo das ranhuras da comporta do 

túnel esquerdo, além de cubos de concreto com 60 cm e 80 cm de aresta. 

O fluxo d’água pelo túnel esquerdo foi então reduzido para 26 m3/s. Neste 

momento, julgou-se possível esvaziar a ensecadeira de jusante e retomar 

os trabalhos pelo túnel esquerdo. Um novo acidente fatal ocorreu com a 

equipe de trabalhadores devido à presença de metano, que causou uma 

forte explosão. Duas pessoas faleceram e outras cinco sofreram ferimentos.

O vazamento da água foi interrompido lançando-se tetrápodes de concreto 

nos portais de montante dos túneis de desvio. Com isso, os tampões 

puderam ser completados (Figura 2.286).

FURNAS
BARRAGEM E TÚNEIS DE DESVIO

MG

Figura 2.286 – Seção esquemática mostrando o enchimento do portal do túnel 
esquerdo com materiais colocados a partir de flutuantes (Mello, F.M., 2016)
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• Fundação da barragem 

Uma vez ocorrido o escorregamento, contatou-se que a remoção do material 

depositado não seria factível no prazo de tempo disponível antes da subida 

das águas, fato agravado pela perspectiva de novos escorregamentos na 

ombreira direita devido à remoção do suporte no pé da encosta. Os trabalhos 

de regularização do talude envolveriam a remoção de aproximadamente 1 x 

106 m3 de material e teriam causado o atraso de um ano no término da obra. 

Após cuidadosas considerações optou-se por deixar a massa de material 

escorregado no local de acumulação, somente espalhando e compactando 

o material solto e, em seguida, consolidando a massa por meio de injeções 

por gravidade com uma mistura fluida de argila, areia e cimento.

A solução adotada mostrou-se satisfatória, não tendo sido observado 

qualquer recalque anormal na área.

5. Causas do acidente nos túneis

O reconhecimento da existência de gases explosivos no interior dos túneis e 

das galerias veio abrir nova luz sobre as causas dos acidentes ocorridos no 

interior dos túneis. Em ambos os túneis, os acidentes ocorreram na ocasião 

em que foi confinado um grande volume de ar entre as comportas e o tampão 

primário. A degradação da vegetação na área do reservatório é a provável 

fonte de metano, quando o gás é dissolvido na água sob fortes pressões. O 

gás metano se torna explosivo quando em mistura com ar na proporção de 

5% a 15%, podendo inflamar em consequência de uma centelha, da elevação 

da temperatura ou na presença de compostos fosforados (que podem existir 

na carcaça de peixes decompostos). O mesmo ocorre na presença de gás 

sulfídrico (H2S), que pode dar origem a explosões em função da elevação da 

temperatura (que provoca sua oxidação lenta em ambiente fechado).

Na época, a causa provável dos acidentes podia ser atribuída a colapso estrutural, 

por sobrecarga de pressão, ou explosão atribuída à presença dos gases. Quando 

foi finalmente possível entrar no túnel esquerdo, passando por cima do orifício 

do plugue, afastou-se a hipótese do colapso estrutural na zona dos arcos, pois 

a avaria estava toda localizada no concreto vizinho à comporta. A explosão 

ficou então caracterizada como a causa do acidente, tendo, aparentemente, 

produzido avaria no selo da comporta e ruptura na chaminé de ventilação 

embutida no concreto. Iniciado o vazamento, a cavitação (no começo) e a 

passagem de pedras (em seguida) produziram o restante da avaria encontrada.
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