
 
 
 

 
 

 
 

 

N° Protocolo: 285/2020 

MODALIDADE DO ACIDENTE: INDUSTRIAL 

LOCAL: Rodovia MG-050, kms 46 e 47 – Bairro Varginha  

MUNICÍPIO: Juatuba/MG  

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 25/09/2020 – 22h40min;  

 
DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 26/09/2020 –  10h00min;

 

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: Imprensa 

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA:  

 
De acordo com informações do imprensa, ocorreu explosão no tanque de estocagem de cerveja, onde 
é acrescentado CO2, em decorrência de má operação da válvula de alívio do tanque que não funcionou, 
causando aumento da pressão do tanque e ocorrendo assim a explosão da parte de cima do tanque que 
atingiu outros tanques sem causar dano. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram acionados e se 
deslocaram para o atendimento, mas não ocorreu incêndio. O eflluente de cerveja que vazou ficou 
contido na bacia de contenção existente, sendo sugado posteriormente por veículo limpa fossa e 
destinado a um tanque de armazenamento de efluente existente na ETEI da empresa para posterior 
tratamento e descarte. Os resíduos sólidos composto da projeção da parte alta do tanque (lã de vidro) 
foi recolhido e segregada para posterior destinação adequada. O analista do NEA entrou em contato 
com representantes da Cervejaria e solicitou informações e procedimento adotados no controle da 
emergência, informando da necessidade de comunicação ao NEA, de todo tipo de acidente que possa 
trazer dano ao meio ambiente. As causas ainda estão sob investigação e não houve funcionários feridos 
no acidente. 
 
Empresa: AMBEV S.A – CERVEJARIA JUATUBA  
                 
Representante da empresa : Jéssica Viveiros Silva – Gerente de Meio Ambiente  
 
Produto: Cerveja – produto não classificado  

  

OBSERVAÇÕES:  Os Analistas Ambientais Ronildo Valente e Edilson Coelho do NEA/GEAMB estão 
acompanhando a  ocorrência de forma remota . 
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