
 
 
 

 
 

 
 

 

N° Protocolo: 279/2020 

MODALIDADE DO ACIDENTE: RODOVIÁRIO 

LOCAL: Avenida Helena Vasconcelos Costa, s/n – Bairro Campo Verde - Alça de acesso a BR-040,  

MUNICÍPIO: Contagem/MG 

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 24/09/2020 – 13h00min;  

 
DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 24/09/2020 –  13h33min;

 

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: Tenete Yancor – Corpo de Bombeiros 

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA:  

De acordo com informações, o condutor perdeu o controle direcional do veículo na curva da alça de 
acessso a rodovia, vindo a tombar derrubando toda a carga de produtos diversos no terreno ao lado da 
via onde iniciou-se um incêndio. Foram detectados os seguintes produtos: cola adesiva, enxofre, botijões 
de gás refrigerante; alimentos, seringas, etc. 
O Corpo de Bombeiros esteve no local realizando o trabalho de controle das chamas, não foram 
encontradas notas fiscais dos produtos transportados e o veículo também não estava sinalizado para o 
transporte de produtos perigosos. A PM também esteve no local. 
O NEA Antunes esteve no local do acidente para verificar a situação e constatando o reinicio de princípio 
de incêndio, solicitou o retorno da equipe do Corpo de Bombeiros no local para controle das chamas. 
Condutor informou ser proprietário do veículo e que estava a serviço da empresa Trans Jeo. Após 
contato do NEA com a empresa, para explicar os procedimentos necessários para o atendimento a 
emergência fomos informados após mais de duas horas que a empresa de atendimento a emergências 
foi contratada para realização dos trabalhos de mitigação dos impactos negativos causado pelo acidente. 
Transportadora: Jeomar Transportes Ltda. – CNPJ: 15.001.850/0003-43 
Produto: diversos – carga fracionada  
Veículo: OUY3H60 Caminhão 
Condutor: Ailton Amarantes da Conceição  
Contato da transportadora: Paulo G. Alcantara Silva 

  

OBSERVAÇÕES:  Os Analistas Ambientais Ronildo Valente e Edilson Coelho do NEA/GEAMB estão 
acompanhando a  ocorrência de forma remota e o Analista Ambiental Wagner Antunes esteve no local 
do acidente para verificar a situação e retornará em momento oportuno para acompnhar os serv iços de 
mitigação de impactos. 
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