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1-  Introdução. 
 
 A implantação da Rodovia que liga a BR040-MG353 é um empreendimento 
com um grande potencial poluidor para a bacia hidrográfica da Represa João Penido. 
 Veja o documento denominado “PARECER ÚNICO nº 224094/2010”, datado 
de 05/04/2010 – fls 10/24, emitido pela SUPRAM-ZM, para o Licenciamento 
Ambiental n.º: 15908/2007/001/2008, referente a Rodovia que liga a BR040-MG353: 
 

“De fato, não se pode negar que o empreendimento é efetiva ou potencialmente 

poluidor, principalmente por estar inserido na bacia do manancial.”  
 
 

2-. AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS E PROPOSTAS DE CONTENÇÃO 
DE PRODUTOS QUÍMICOS EM ACIDENTES E RISCOS DE CONTAMINAÇÃO 
QUÍMICA DO MANANCIAL. 

 
A discussão em torno de acidentes com cargas de caminhões que acabam 

acarretando a contaminação de mananciais, que estão vinculados ao abastecimento 
público, é motivo de grande preocupação, pois as ETA´s (Estações de Tratamento 
de Água) implantadas em Juiz de Fora, são convencionais e não conseguem reter 
contaminantes orgânicos.  
 Quando me reporto a contaminantes orgânicos não estou me referindo ao que 
é visível, por exemplo, um derramamento de óleo diesel ou de gasolina em um rio, 
mas me refiro a fração do referido contaminante com toxicidade em níveis de µg/L, 
que não são visíveis a olho nu. 

Em função desse risco, em janeiro de 2009, foi publicada a Lei Estadual nº 
18.024/2009 em Minas Gerais (MG, 2009), que alterou a Lei 14.309/02/MG, 
convertendo em unidades de conservação de proteção integral as áreas de proteção 
de mananciais.  

Vou utilizar para exemplificar, o acidente com uma carga perigosa, com um 
derivado de petróleo, a gasolina, a forma de expressar a contaminação é em BTX 
(Benzeno, Tolueno, Xileno) e HPA´s (Hidrocarbonetos poliaromáticos).  

O grande problema da contaminação por gasolina está relacionado com 
hidrocarbonetos aromáticos, como já citado, se destacam compostos BTX (benzeno, 
tolueno e xilenos) e HPA´s (Hidrocarbonetos poliaromáticos). Os compostos 
aromáticos (BTX e outros alquilbenzenos) perfazem cerca de 10 a 59% da gasolina 
(massa/massa), enquanto que os hidrocarbonetos alifáticos compreendem 41 a 62%. 
Os hidrocarbonetos aromáticos são mais tóxicos que os compostos alifáticos com o 
mesmo número de carbonos e possuem maior mobilidade em água, em função da 
sua solubilidade em água ser da ordem de 3 a 5 vezes maior (OLIVEIRA, 2005; 
BRITO, OLIVEIRA, NEVES, et al., 2005; TIBURTIUS, PERALTA-ZAMORA, LEAL, 
2004).  

Experiências têm demonstrado que diferentes formulações na gasolina podem 
afetar o destino e transporte dos BTX´s. O uso do etanol como ingrediente na 
formulação da gasolina tem aumentado mundialmente, com o intuito de minimizar a 
poluição atmosférica oriunda da combustão. No Brasil, por exemplo, a gasolina é 
aditivada com aproximadamente (20-25%) de etanol, fato que aumenta 
consideravelmente a probabilidade de contaminação de águas por BTX. O etanol 
é completamente miscível em água o que faz com que, por efeito de co-solvente, 
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aumente a solubilização e migração de BTX para recursos hídricos, como já explicado 
em item anterior. 

Os resultados, já apresentados, da solubilidade dos HPA’s, como naftaleno, 
pireno e antraceno, em relação ao aumento da fração volumétrica de etanol na fase 
aquosa são muito altos. Com apenas 1% de etanol, as solubilidades dos HPA’s 
ultrapassaram a solubilidade em água pura. Como já explicado com 20% de etanol 
observou-se um aumento na solubilidade aquosa para o naftaleno e pireno em 
147,66% e 322,73%, respectivamente e antraceno cresceu a sua solubilidade em 
283,33% (KAIPPER, CORSEUIL, 2001; KAIPPER, 2003). 

As concentrações aquosas experimentais dos HPA’s no sistema óleo diesel-
água (1:10) nas frações 5, 10 e 20% de etanol tem um grande crescimento. 
Especificamente na fração 20% de etanol, quando comparada a fração 0% de etanol, 
a concentração 569,30 mg L-1 aumenta para 2003,19 mg.L-1, o que corresponde a um 
crescimento de 251,86% (KAIPPER, CORSEUIL, 2001; KAIPPER, 2003). 

 
Esses resultados indicam que no caso de um acidente a empresa que opera o 

tratamento de água da cidade, não vai conseguir impedir que esses 
contaminantes alcancem a população e não vai conseguir retirá-los do manancial 
pois as suas ETA´s não possuem etapas de tratamento específico para esse tipo de 
contaminação. 

Como já explicado, o caráter tóxico do benzeno está relacionado diretamente 
com o seu potencial carcinogênico e mutagênico. Investigações comprovam que os 
hidrocarbonetos aromáticos provocam danos à saúde, principalmente devido à 
toxicidade e/ou mutagenicidade ou carcinogenicidade do BTX. Também advertem que 
a ingestão ou inalação de tolueno ou xilenos pode induzir distúrbios no modo de falar, 
na visão, audição, no controle dos músculos e outros, além de sugerirem a 
associação entre benzeno e xilenos e o surgimento de tumores cerebrais. 

A "Internation Agency for Research on Câncer" (Agência Internacional de 
Pesquisa de Câncer, da Organização Mundial da Saúde, com sede em Lyon, França) 
e o "National Institute for Ocupational Safety and Health" (Agência Norte-Americana 
de Saúde e Segurança Ocupacional) incluem o benzeno em suas listas de produtos 
cancerígenos. Dentre os cânceres, as leucemias são as mais frequentes e, dentre 
elas, as mais comuns são as agudas. A sua capacidade em provocar danos 
cromossômicos e à medula óssea já foram amplamente demonstradas em seres 
humanos e animais. 

A Resolução CONAMA 357, de 17 de março de 2005 (Publicada no D.O.U. 
de 18  de março de 2005) (BRASIL, 2005), dispõe da classificação dos corpos de 
água, que em função de sua qualidade indicará a sua utilização, a seguir estão as 
tabelas com parâmetros para os constituintes da gasolina (BTX e HPA’s). 

Como exemplo, de requisitos de níveis para BTX´s em recursos hídricos 
superficiais, me refiro a Resolução CONAMA 357, de 17 de março de 2005, que 
dispõe a classificação dos corpos de água, que em função de sua qualidade indicará 
a sua utilização. Vamos utilizar como exemplo, o parâmetro físico-químico do 
benzeno de um manancial classificado na classe 3 que pode ser utilizado ao 
abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado. A 
concentração máxima aceitável de benzeno no manancial é 0,005 mg/L = 5 µg/L 
(micrograma por litro), ou seja, uma água que possui uma concentração maior que 
esse pequeno valor, não poderá ser tratada, pelo processo convencional de uma 
ETA, para ser servida a população da cidade. 
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 Em uma água classificada na Classe 1 da Resolução 357/2005, veja que o 
nível de benzeno máximo dessa classe é de 0,005 mg/L = 5 µg/L e de tolueno é 
0,002 mg/L = 2 µg/L. 

 
TABELA I - CLASSE 1 - ÁGUAS DOCES  

PADRÕES  
PARÂMETROS VALOR MÁXIMO 

Benzeno 5 µg/L 

Benzo(a)antraceno 0,05 µg/L 

Benzo(a)pireno 0,05 µg/L 

Benzo(b)fluoranteno 0,05 µg/L 

Benzo(k)fluoranteno 0,05 µg/L 

Criseno 0,05 µg/L 

Dibenzo(a,h)antraceno 0,05 µg/L 

Estireno 0,02 mg/L 

Etilbenzeno 90,0 µg/L 

Tolueno 2,0 µg/L 

Toxafeno 0,01 µg/L 

  
Para permitir uma comparação, os compostos aromáticos (BTX e outros 

alquilbenzenos) perfazem cerca de 10 a 59% (OLIVEIRA, 2005; BRITO, OLIVEIRA, 
NEVES, et al., 2005; TIBURTIUS, PERALTA-ZAMORA, LEAL, 2004), em média 
34,5% da gasolina (massa/massa). Em um 1 Kg de gasolina existem de 0,1 Kg = 100 
g =100.000 mg a 0,6 Kg = 600 g = 600.000 mg de compostos aromáticos!! 

Imagine, um caminhão com 10.000 L de gasolina. Como a densidade da 
gasolina a 20°C fica normalmente situada entre 0,730 e 0,770 g/cm3 (g/mL), em 
média 0,75 g/mL,  

d = m/v   0,75 g/mL = m / 10.000.000 mL 
 
m = 0,75 (g/mL) x 10.000.000 mL = 7.500.000 g = 7.500 Kg  
Logo, 10.000 L de gasolina tem massa média de 7.500 Kg. 
 
Em  7.500 Kg (10.000 L) de gasolina: 
 

10%     750 kg de BTX     

59%  4.425 Kg de BTX 

 

Média de 34,5 %  média de 2.587 Kg de BTX / 10.000 L de gasolina 
 Os cálculos nos permite afirmar que um caminhão com 10.000 L de 

gasolina carrega em média 2.587 kg de compostos aromáticos ou 2.587.000 g, ou 
2.587.000.000 mg, ou 2.587.000.000.000 µg de BTX (compostos aromáticos), 
produtos considerados extremamente tóxicos que seriam lançados dentro de um 
manancial em caso de um acidente. 
 
 Veja a comparação:  
 

O Valor Máximo Permitido (VMP) pela água da Classe 1 da Resolução 
CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005b), como da Represa João Penido, para o tolueno 
é = 2 µg/L. 

A quantidade de compostos aromáticos em um caminhão de 10.000 L de 
gasolina = 2.587.000.000.000 µg de BTX  (compostos aromáticos BTX – benzeno, 
tolueno, xileno). Levando em consideração o valor previsto em lei, somente um 
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caminhão de gasolina de 10.000 L, inviabiliza para o tratamento e posterior 
abastecimento público o correspondente a 1.293.500.000.000 (um trilhão duzentos e 
noventa e três bilhões e quinhentos milhões) de litros de água. 
 Os dados anteriores mostram que o nível toxicidade das referidas 
substâncias químicas é alto, ressaltando que, existem substâncias extremamente 
mais tóxicas que as aromáticas e que são transportadas por caminhões.  

Quando as águas envolvidas em possíveis contaminações por hidrocarbonetos 
aromáticos (benzeno) e que são também utilizadas para pesca, a Resolução 
CONAMA 357, de 17 de março de 2005, na Seção II - Das Águas Doces, em seu Art. 
14, no seu item III – ressalta que nas águas doces onde ocorrer pesca ou cultivo de 
organismos, para fins de consumo intensivo, além dos padrões estabelecidos em 
inciso II deste artigo, torna os padrões exigidos para o valor máximo 
extremamente mais rígidos, indicando níveis de décimos de milésimos e 
centésimo de milésimos de µg (micro-grama) do produto aromático em 1 L de água. 
Veja a tabela seguir com alguns exemplos.  

 
Exemplos de alguns padrões de qualidade águas doce onde haja pesca ou cultivo de organismos para 
fins de consumo intensivo  (Resolução CONAMA 357, de 17 de março de 2005) (BRASIL, 2005b). 

TABELA II - CLASSE 1 - ÁGUAS DOCES 

PADRÕES PARA CORPOS DE ÁGUA ONDE HAJA PESCA OU CULTIVO DE ORGANISMOS PARA FINS DE CONSUMO 
INTENSIVO 

PARÂMETROS ORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Benzidina 0,0002 µg/L 

Benzo(a)antraceno 0,018 µg/L 

Benzo(a)pireno 0,018 µg/L 

Benzo(b)fluoranteno 0,018 µg/L 

Benzo(k)fluoranteno 0,018 µg/L 

Criseno 0,018 µg/L 

Dibenzo(a,h)antraceno 0,018 µg/L 

 
Estou apresentando apenas um exemplo de contaminação possível, ou seja, o 

maior problema da contaminação por gasolina, como já citado, está relacionado com 
hidrocarbonetos aromáticos, dentre os que se destacam benzeno, tolueno e xilenos (BTX) e 
os HPA´s (hidrocarbonetos poliaromáticos).  
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BRITO, F. V.; OLIVEIRA, A. S.; NEVES, H. C., et al. Estudo da Contaminação de Águas Subterrâneas por BTEX oriundas de 
postos de distribuição no Brasil. IN: 3° Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo e Gás. Salvador: Instituto Brasileiro de 
Petróleo e Gás, Sócios e Representantes, 2 a 5 de outubro de 2005. 
 
KAIPPER, B. I. A., CORSEUIL, H. X. Aumento da solubilidade de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em águas 
subterrâneas contaminadas com óleo diesel. IN: 21º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2001, 
João Pessoa. Anais do 21º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. Rio de Janeiro: ABES, 2001. 
 
KAIPPER, B. I. A. Influência do etanol na solubilidade de hidrocarboneto aromáticos em aqüíferos contaminados por 
óleo diesel. 2003. 199p. Tese (Curso de Pós-graduação em Química e Matemática – Doutorado em Química Analítica) 
Universidade Federal de Santa Catarina, 2003. 
 
OLIVEIRA, A. F. Preparação de fibras de micro-extração em fase sólida recobertas com poli(dimetilsiloxano) por 
processo sol-gel. aplicação para determinação de BTEX em amostras aquosas. 81p. 2005. Dissertação [Mestrado em 
Química] Universidade Federal de Santa Catarina, 2005. 
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2.1- Medidas mitigadoras propostas pelo DER/MG para progeger que caminhões 
e suas cargas perigosas alcancem as águas da Represa de João Penido 
após a construção da Rodovia que liga a BR040 a MG353. 

 
 A Figura 1 apresenta a localização da Rodovia que vai ligar a BR040 a 
MG353, dentro da proposta de anel rodoviário da Administração Municipal. 
 

 
 
 
 
Fonte: ROCHA, 2010a. 

 
FIGURA 1- Mapa indicativo da proposta de localização da Rodovia de ligação da BR040 a MG353 e da 

Rodovia BR440.  
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2.1.1- A História 
 

Através do Licenciamento Ambiental n.º 15908/2007/001/2008 o DER/MG 
solicitou a autorização para construção da Rodovia que ligará a BR040 a MG353 e 
também solicitou o deferimento da licença “ad referendum".  

Tal é a excepcionalidade da licença “ad referendum", que ela está reservada 
apenas ao Presidente do COPAM, cuja função é exercida pelo Secretário de Estado 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e ao Secretário Executivo do 
COPAM (cuja função é exercida pelo Secretário-Adjunto), por delegação, 
consubstanciada na Deliberação COPAM n° 133, de 30 de dezembro de 2003, art. 1°, 
VII, lógicamente o DER/MG é também um órgão do Governo Estadual, cujo 
presidente é também uma indicação política do Governo do Estado, sem nenhuna 
dúvida foi atendido. 

A justificativa para o deferimento da licença “ad referendum”, o próprio 
Secretário Executivo do COPAM que convalidou o ato, expressou os pontos que o 
levaram à decisão, nos seguintes termos (SUPRAM-ZM, 2010):  

 
“O deferimento da licença ad referendum, dada junto ao processo sob o n.º 
15908/2007/001/2008, referente ao pedido de licenciamento ambiental de interesse de 
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER, para melhoria, 
pavimentação e implantação do anel rodoviário, no trecho do acesso rodoviário ao 
Aeroporto Regional da Zona da Mata, municípios de Coronel Pacheco e Juiz de Fora, deste 
Estado de Minas Gerais, se deu em decorrência do caráter inadiável da medida, tendo 
em vista que a URC/ZM encontrava-se em período de recesso, o prejudicaria o início da 
obra em questão, considerada de utilidade pública e de essencial interesse para a 
coletividade da Zona da Mata como um todo.” (SUPRAM-ZM, 2010) (grifo nosso) 

 

Nos chama a atenção que se fala em “anel rodoviário de Juiz de Fora”, a 
Figura 1, nos mostra de modo claro que tal Rodovia passa longe de se criar um anel 
rodoviário para a cidade de Juiz de Fora!! E que, na localização proposta, os custos 
invibializariam as outras “partes” necessárias de rodovias para completar o referido 
anel rodoviário, para os quais sequer existem qualquer projeto ou proposta nos 
documentos municipais que envolvam tal rodovia, ou seja, mais uma vez o poder da 
caneta fala mais alto!! 

A concessão das licenças ambientais no Estado de Minas Gerais é, 
originariamente, de competência das Unidades Regionais Colegiadas do COPAM, 
órgãos colegiados, de representação plúrima, cuja vontade emana da unanimidade ou 
da maioria das vontades dos agentes que o integram, através de votação (art. 4°, VIII 
e art. 11, VI e VII do Decreto Estadual n° 44.667, de 03 de dezembro de 2007). Há 
hipóteses, porém, em que, excepcionalmente, é possível a concessão de uma licença 
sem a análise e deliberação prévia da URC’s: são as licenças concedidas “ad 
referendum”. Nestes casos, às URC’s compete a responsabilidade pela apreciação, 
posterior, para ratificação ou não da decisão.  

Com a licença “ad referendum", para um projeto, que sem nenhuma dúvida é 
efetivamente poluidor e sem exigência de estudos de impactos ambientais mais 
detalhados em função da proposta de trajeto passar na área de recarga de uma 
manancial que abastece uma população de 270.000 pessoas de Juiz de Fora, 
marcou-se uma Reunião Ordinária da Unidade Regional Colegiada Zona da Mata, do 
Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, para discutir se aprova ou não a 
licença “ad referendum". 
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Veja a posição do Ministério Público de MG, através da sua representante a 
Dra. Thais Lamim Leal Thomaz, 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ubá, 
representante do MP/MG junto a SUPRAM/ZM sobre a ausência de fundamentos 
para concessão de licença ad referendum:  

 
“O Regimento Interno do COPAM (Deliberação Normativa COPAM nº 30, de 29 de 

Setembro de 1998) prevê, em seu art. 13, a possibilidade de concessão de atos autorizativos 
ambientais ad referendum, nos seguintes termos: Art. 13 - O Secretário Executivo, por delegação 
da Presidência do COPAM, poderá, em casos de urgência ou inadiáveis, motivadamente, decidir 
sobre pedidos de concessão de licenças ambientais, outorgas e similares, desde que 
fundamentada e instruída com pareceres técnico e jurídico, ad referendum das respectivas 
Câmaras Especializadas do COPAM. Assim, não há dúvidas de que o ad referendum tem que 
ser amparado por documento que apresentasse a  motivação da urgência. No processo em 
análise, não foi localizado nenhum documento que  cumprisse essa função. Existem nos 
autos um pedido de licença ad referendum feito pelo DER  (OFÍCIO Nº 2620/09/DG), dirigido ao 
Secretário Adjunto de Meio Ambiente, abaixo transcrito: Solicitamos Licença de Instalação (LI) 
Ad referendum para obras de Implantação, Melhoria e  Pavimentação do referido trecho. 
Salientamos que tais obras tem recursos financeiros assegurados e empresa contratada para 
executa-las, estamos aguardando o referido licenciamento para inicia-las. Não há qualquer 
motivação de urgência. E não há nos autos o documento do Secretário concedendo o ad 
referendum com a motivação exigida. Há diversos questionamentos  de cunho técnico e jurídico, 
inclusive referentes à viabilidade ambiental do traçado proposto para o empreendimento e ao 
descumprimento de requisitos legais mínimos a serem cumpridos pelo empreendedor, tais como 
realização de audiência pública e apresentação de EIA/RIMA. Em  razão da potencial 
ilegalidade, o Ministério Público encaminhou Recomendação ao Secretário Adjunto de Meio 
Ambiente, Dr. Shelley de Souza Carneiro, recomendando a imediata suspensão das licenças ad 
referendum concedidas. Até a presente data, não houve resposta quanto ao atendimento da 
recomendação. Dessa forma, considerando a ausência de fundamentos para concessão do ad 
referendum, conclui-se pela necessidade de sua imediata suspensão, o que pode  ocorrer 
através do não referendo das licenças pela URC Zona da Mata.” [ATA da 59ª (quinquagésima nona) 

Reunião Ordinária da Unidade Regional Colegiada Zona da Mata, do Conselho Estadual de Política Ambiental – 
COPAM. Realizada em 22/03/2010 (vinte e dois de março de dois mil e dez), às quatorze horas, no Auditório do IEF, 

Rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 02, Horto Florestal, Ubá – Minas Gerais] (grifo nosso). 

 
 

O texto anterior mostra de modo claro a decisão política sendo colocada a 
frente para manter os interesses de um grupo, sem sequer levar em consideração a 
importância da Represa João Penido para o abastecimento público da cidade de Juiz 
de Fora e o riscos que tal estrada leva para 270.000 pessoas. 

Apesar de todo o questionamento o assunto foi colocado em pauta na 59ª 
Reunião Ordinária da Unidade Regional Colegiada Zona da Mata, do Conselho 
Estadual de Política Ambiental – COPAM, realizada em 22/03/2010 (às quatorze 
horas, no Auditório do IEF, Rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 02, Horto Florestal, Ubá), 
sendo derrubada a licença “ad referendum”, por uma votação de 9 votos contrários 
contra 8 favoráveis, tentou-se inclusive através de uma manobra de que o Presidente 
da referida reunião ordinária não tinha votado, para mudar a decisão, mas, s.m.j, por 
uma questão de desgaste político, pois a imprensa iria com certeza publicar a 
tentativa de viradade de mesa, optaram os “gerentes” da URC-ZM que fosse mantida 
a decisão.  

Em função da manutenção da decisão o DER/MG entrou com um recurso em 
31 de março de 2010 (DER/MG, 2010), para mudar a decisão que derrubou a licença 
“ad referendum”. 

Na 60ª Reunião Extraordinária da Unidade Regional Colegiada Zona da Mata, 
do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, realizada em 12/04/2010 
(doze de abril de dois mil e dez), o assunto foi colocado em pauta para uma nova 
votação, mas o MP de MG pediu vistas ao processo. 
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A pressão política para aprovação do projeto era tal, que o Sr. Geraldo Fausto 
da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF, cuja função é indicação política e que é o 
Presidente da Reunião Extraordinária da SUPRAM/ZM, conforme consta nas linhas 
1540 a 1594 da Ata de referida reunião, tentou junto ao MP que não solicitasse vistas 
ao Processo, chegando a representante do MP a sentir-se constrangida, que assim 
respondeu: 

 
“Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Bem, eu estou 

me sentindo  constrangida nesse momento, porque é direito do conselheiro pedir 
vista. Eu entendo que a URC não pode ser advogado de defesa de nenhum 
processo de licenciamento. Já foi votado anteriormente, a maioria dos conselheiros 
disseram não ao projeto do jeito que ele está. Eu acho que se é interesse de alguém, 
esse alguém então que procure o caminho correto para ser feito, porque a preocupação 
nossa aqui primeiro é com o meio ambiente, depois com o desenvolvimento, depois com 
o desenvolvimento da região. É lógico que a gente tem que buscar sim o 
desenvolvimento, mas sempre sustentável. Então, eu gostaria de colocar aqui o meu 
protesto, porque eu me sinto constrangida de exercer o meu direito, que é de pedir vista. 
Eu  sempre sou a favor de ouvir todos os lados de um processo de licenciamento sobre 
uma questão  de ordem pública. Eu posso, no final, concluir se eu vou desistir ou não, 
mas a principio eu já  digo que a minha instrução, que veio da Procuradoria Geral da 
Justiça e do Ministério Público, que seja dado vista sim para nós podermos estar aqui 
colocando o outro lado da questão. Justamente como já houve essa defesa do lado do 
parecer do recurso, que nós também tivéssemos  essa oportunidade de trazer aqui uma 
coisa mais bem fundamentada, para que os conselheiros pudessem sim votar melhor 
sobre uma questão tão polêmica. Muito obrigada.” (Grifo nosso) [Linhas 1595 a 1610 - ATA da 

60ª (quinquagésima nona) Reunião Ordinária da Unidade Regional Colegiada Zona da Mata, do Conselho 
Estadual de Política Ambiental – COPAM. Realizada em 12/04/2010 (doze de abril de dois mil e dez), às 

quatorze horas, no Auditório do IEF, Rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 02, Horto Florestal, Ubá – Minas Gerais] 
 
 

Na 62ª Reunião Ordinária da Unidade Regional Colegiada Zona da Mata, 
realizada no dia 17 de maio de 2010, no Auditório do IEF, Rodovia Ubá/Juiz de Fora, 
km 02, Horto Florestal, Ubá/MG, apesar de todo questionamento sobre as 
incoerências técnicas e legais sobre a emissão da licença para realização do 
empreedimento, como já esperado o poder político falou mais alto e inclusive 
Conselheiros que votaram contra inicialmente, mudaram de repente de opinião e 
votaram favoravelmente ao empreendimento ou se absteram e por 12 votos 
favoráveis e 5 contra, foi aprovado o empreendimento, sendo alterada duas 
condicionantes que serão citadas dentro item específicos. 

Como já afirmamos anteriormente, já se esperava que o poder da caneta 
(político) atropelasse toda a argumentação legal e técnica sobre o empreendimento, 
para se comprovar tal afirmação veja a incoerência entre duas afirmações da própria 
equipe da SUPRAM-ZM em PARECER ÚNICO Nº 224094/2010 SUPRAM-ZM de 
05/04/2010 que passou a defender o licenciamento junto com o empreendedor, o 
DER/MG:  

 

“....De fato, não se pode negar que o empreendimento é efetiva ou potencialmente 
poluidor, principalmente por estar inserido na bacia do manancial.... “ (fls. 05/24 PARECER 
ÚNICO Nº 224094/2010 SUPRAM-ZM de 05/04/2010) (grifo nosso) 

“Diante do exposto, com base nos fundamentos de fato e de direito que surgem dos 
autos, opinamos no sentido de que a Unidade Regional Colegiada da Zona da Mata acolha o 
recurso e, consequentemente, reconsidere a decisão dada na 59ª Reunião Ordinária da URC/ZM, 
para o fim de referendar a concessão da Licença Prévia e de Instalação concomitantes para o 
empreendimento Acesso Rodoviário ao Aeroporto Regional da Zona da Mata – ligação entre a BR 040 
e a MG 353, de titularidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – 
DER.”  (fls. 23/24 PARECER ÚNICO Nº 224094/2010 SUPRAM-ZM de 05/04/2010) (grifo nosso) 
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2.1.2- AS BARREIRAS NEW-JERSEY.  
 

 Ressalta no ofício n.463/10-DG datado de 30/03/2010, que encaminha o 
Recurso do DER/MG (DER/MG, 2010), em páginas 20/25 e 21/25, ressalta “ipsis 
litteris”, que:  

 
 Serão implantadas às margens da rodovia, em locais de transposição dos cursos d´água principais 

(Ribeirão dos Burros e Córrego do Grama) e em todos os pontos de transposição dos braços 
secundários que abastecem a Represa Dr. João Penido, barreiras em concreto tipo “newjersey” visando 
evitar , em caso de acidentes, que os veículos acidentados saiam da pista de rolamento e em caso de 
vazamento da carga, o produto escoe para dentro dos corpos  d´água e daí para o lago da Represa. As 
barreiras  serão implantadas em todo o  comprimento da travessia dos cursos d´água interceptado pela 
rodovia e que abastecem de alguma forma a represa, bem como numa extensão de 20 metros para 
cada lado do final da área alagada. As barreiras serão impermeabilizadas, não permitindo a passagem 
de líquidos através delas. 

 
 Serão construídas canaletas, nas laterais da rodovia, junto das barreiras para coletar e direcionar 

produtos perigosos que, em casos de acidentes possam cair na rodovia. As canaletas continuarão por 
mais 20 metros após o termino das barreiras. 

 

A condicionante imposta no licenciamento ambiental, ficou assim definida: 
 

“...colocação de Barreira de New Jersey em 40 (quarenta) metros, no mínimo, acima e abaixo de 
todos os trechos de pontos de transposição de área de várzea ao longo da estrada, com a 
observância da instalação das caixas de armazenamento e caixas Separadoras de Água e Óleo – 
SAO, nestes locais....” 

 

 
As Figuras 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 envolvem a barreira tipo new jersey e  fazem a 

comparação com o tamanho da roda de uma carreta e apresentam alguns acidentes 
com caminhões e o resultado do choque da carreta com as barreiras new jersey. 

A altura da roda de um caminhão pesado pode chegar a 1,25 metros. 
 
 

 
 

FIGURA 2 – Barrreira New Jersey. 
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FIGURA 3– Barrreiras New Jersey já instaladas. 
 

 
 

 
 

FIGURA 4 – Altura da barrreira New Jersey, instalada. 
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FIGURA 5 – Altura da roda de uma carreta. 

 

 
 

FIGURA 6 – Comparação da altura da roda de uma carreta com a barreira New Jersey. 
 

 
 

FIGURA 7 – Comparação da altura da roda de uma carreta com a barreira New Jersey. 
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FIGURA 8 – Comparação da altura da roda de uma carreta com a barreira New Jersey. 
 
 

 
 
FIGURA 9- Acidente com uma carreta que capotou no dia 26/07/2010 na Rodovia Cônego Domênico 

Rangoni, Guarujá (SP). 
 
 

 
 
FIGURA 10- Acidente com uma carreta que capotou no dia 21/08/2010 na BR040, próximo da Juiz de 

Fora/MG. 
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A sequencia de imagens a seguir mostram a ineficiência dos diversos tipos de 
barreiras rígidas (New-jersey, Ontário, General Motors, F, RTA, RTB, VFB ou SSCB) 
para conter os veículos pesados (ROCHA, 2010). 

Neste exemplo um carro esbarrou em um caminhão que carregava 
refrigerantes em uma estrada em Addison, subúrbio de Dallas (Texas, EUA) e fez 
com que o veículo mais pesado praticamente levantasse vôo, quando se chocou com 
a barrreira rígida. O motorista do caminhão perdeu o controle do veículo, que passou 
por cima da mureta divisória - tipo rígida - e acabou tombando na outra pista, por 
sorte, ninguém ficou ferido com gravidade. Veja a  a seguir a sequência de fotos do 
acidente (O GLOBO, 2010; YOUTUBE, 2010).  
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GLOBO. Acidente  espetacular  envolve carros e caminhão em subúrbio de Dallas. Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com/mundo/mat/2010/06/01/ acidente-espetacular-envolve-carros-caminhao-em-suburbio-de-dallas-
916754977.asp>. Acesso em: 02 de junho de 2010. 
 

ROCHA, C. H. B. A Ineficiência dos dispositivos de proteção: Barreiras New-jersey. Disponível em: 
<http://www.ufjf.br/analiseambiental/nagea>. Acesso 25 de junho de 2010. 
 
YOUTUBE. Acidente espetacular envolve carros e caminhão em subúrbio de Dallas. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=xLJqfYfCvWE>. Acesso em 02 de junho 2010. 
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2.1.2.1- CONCLUSÕES: 
 
 

i) A barreira NEW-JERSEY proposta pelo DER/MG não possui tamanho e 
estrutura suficiente para conter o impacto de uma carreta carregada com produtos 
tóxicos, enquanto a barreira tem 86 cm a roda do caminhão alcança 110 cm.  
 

ii) A quantidade e localização das barreiras propostas são insuficientes para 
impedir que carretas carregadas com produtos tóxicos alcancem áreas alagadas e 
córregos e em consequência a população que é abastecida pela água da Represa de 
João Penido. 

Novamente ressalta-se que Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM 
Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM através de documento especifico 
tornou públicas as DECISÕES determinadas pela 62ª Reunião Ordinária da Unidade 
Regional Colegiada Zona da Mata, realizada no dia 17 de maio de 2010, decidiu a 
colocação de Barreira de New Jersey em 40 (quarenta) metros, no mínimo, 
acima e abaixo de todos os trechos de pontos de transposição de área de 
várzea ao longo da estrada, com a observância da instalação das caixas de 
armazenamento e caixas Separadoras de Água e Óleo – SAO, nestes locais. 

O mapa a seguir, Figura 11, mostra de modo incontestável que o sistema, se 
implantado, deveria ser em toda a extensão dos 15 km de Rodovia pois a estrada 
corta a bacia hidrográfica ao meio e em todos os pontos existem áreas alagadas e de 
recarga do manancial, a mudança de 20 para 40 m de proteção nada altera em 
relação ao risco de contaminação do manancial por um acidente com carga perigosa. 

 

 
LEGENDA: linha vermelha – colocação da barreira New Jersey. 
                   Linha verde – não precisa colocar New Jersey. 
                   Linha azul claro – córregos, várzeas. 
                   Linha preta – limite da bacia hidrográfica. 
FONTE: NAGEA – Núcleo de Análise Geo-Ambiental / Faculdade de Engenharia / UFJF. 

 
FIGURA 11 – Indicação dos locais para implantação das barreiras New Jersey. 
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2.1.3- Medida mitigadora para contenção de líquidos tóxicos no caso de 
acidentes.  
 
 

Indica ainda o DER/MG (em fls.20/25) (DER/MG, 2010) de seu recurso, que 
serão construídas canaletas, nas laterais da rodovia, junto das barreiras para coletar e 
direcionar produtos perigosos que, em casos de acidentes possam cair na rodovia. 
Afirma que, as canaletas continuarão por mais 20 (alterado para 40) metros após o 
termino das barreiras. Outra afirmação do DER/MG é que a velocidade nos pontos de 
transposição dos cursos d´água e dos braços secundários de alimentação da Represa 
João Penido a velocidade máxima será de 40 Km/h, para tanto o DER/MG deverá 
instalar placas sinalizadoras e implantar barreiras físicas para redução de velocidade 
com a instalação dos chamados “quebra-molas” antes de todos os pontos de 
transposição nos dois sentidos.  

 
 

OFÍCIO DER/MG - nº 463/10 – 30/03/2010 – FLS:21/25 
 

Em todos os pontos de transposição dos cursos d´água com a rodovia, que contribuem para 
o abastecimento da represa, após as canaletas coletoras, serão construídas uma caixa de 
contenção e uma caixa separadora de água e óleo. Em casos de acidentes com 
derramamento de produto, o líquido ficará retido na caixa e quando estiver chovendo a caixa 
separadora permitirá a passagem da água e reterá o produto. (grifo nosso) 

 
 

Essas caixas separadoras não tem nenhuma função pois o princípio dessas 
caixas se baseia ou é função da diferença de densidades entre líquidos. 

No caso da rodovia, existe o translado de líquidos com densidades 
completamente diferentes, logo, devem existir diferentes dimensionamentos das 
caixas separadoras, ou seja, tem que saber em qual local se constrói a caixa 
separadora para água e gasolina, em qual local se constrói a caixa separadora para 
óleo queimado e água, etc....!!!  

 
O acidente só poderá ocorrer num determinado lugar onde exista a caixa separadora para o 

liquido que o caminhão transporta!!! Outro fato intrigante é que na visão do DER/MG a água 
contaminada é carreada para dentro do manancial!!! 
 
 

É FUNDAMENTAL RESSALTAR que as ETA´s em operação na Represa João 
Penido possuem processo de tratamento convencional, não conseguem retirar 
resíduos tóxicos (orgânicos e inorgânicos) em níveis de µg/L das águas a serem 
servidas a população. 

Importante frisar que os contaminantes orgânicos em referência, não são visíveis 
a olho nu, por exemplo, um derramamento de óleo diesel ou de gasolina em um rio, 
ressaltamos a fração do referido contaminante com toxicidade  em níveis de µg/L, que 
não é visível a olho nu. 

As informações já apresentadas mostram de modo claro, os riscos que um 
acidente, por exemplo, com um caminhão de gasolina de 10.000 L inviabilizaria para o 
consumo mais de 1 trilhão de litros de água, ou seja, inviabiliza o tratamento para o 
abastecimento público do volume correspondente a 1.293.500.000.000 (um trilhão 
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duzentos e noventa e três bilhões e quinhentos milhões) de litros de água (veja 
cálculos apresentados anteriormente). 

Esse mesmo acidente inviabiliza a pesca na Represa João Penido, pois quando 
as águas envolvidas em possíveis contaminações por hidrocarbonetos aromáticos 
(benzeno) e que são também utilizadas para pesca a Resolução CONAMA 357, de 17 
de março de 2005, na Seção II - Das Águas Doces, em seu Art. 14, no seu item III - 
nas águas doces onde ocorrer pesca ou cultivo de organismos, para fins de consumo 
intensivo, além dos padrões estabelecidos em inciso II deste artigo, torna os padrões 
exigidos para o valor máximo extremamente mais rígidos, indicando níveis de 
décimos de milésimos e centésimo de milésimos de µg do produto aromático em 1 
L de água. 
 
 

 
As medidas mitigadoras APROVADAS no licenciamento ambiental da atividade NÃO 
GARANTEM a manutenção do enquadramento e obrigatoriamente as condições de 
uso/consumo da água da bacia hidrográfica conforme exigido na Resolução CONAMA 
357/2005. 

 
 
 
 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357, DE 17 DE MARÇO DE 2005 - Dispõe sobre a 
classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 
enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 
efluentes, e dá outras providências. 
CAPÍTULO V - DIRETRIZES AMBIENTAIS PARA O ENQUADRAMENTO, 
Art. 38. O enquadramento dos corpos de água dar-se-á de acordo com as normas 
e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos-CNRH e 
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. 
§6º Em corpos de água utilizados por populações para seu abastecimento, o 
enquadramento e o licenciamento ambiental de atividades a montante 
preservarão, obrigatoriamente, as condições de consumo. 

 
 

Perguntas não respondidas pelo DER/MG:  
 
As canaletas levarão os produtos para onde???  
Serão construídos QUANTOS tanques ou caixas de contenção?  
Qual(is) o(s) volume(s) do(s)  tanque(s)??? 
 
As caixas separadoras terão volume de 5.000 L, 15.000 L, 20.000L??  
 
Afirma que: a água contaminada será carreada para dentro do manancial !!! 

(fls. 21/26 do Recurso DER/MG)  
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2.1.3.1- Plano de contingência em caso de acidente com uma carga de produtos 
tóxicos. 

 
Não existia um plano de contingência previamente definido em caso de acidente, 

na proposta do DER/MG, a empresa que transporta a carga é que possui a 
responsabilidade de tomar alguma atitude no caso de um acidente. 

Nesse aspecto o Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM Conselho 
Estadual de Política Ambiental – COPAM através de documento específico tornou 
públicas as DECISÕES determinadas pela 62ª Reunião Ordinária da Unidade 
Regional Colegiada Zona da Mata, realizada no dia 17 de maio de 2010, decidiu que 
o DER/MG deve apresentar à SUPRAM e ao COPAM URC/ZM Projeto Executivo de 
proteção à Represa João Penido, contemplando medidas mais completas e efetivas, 
em especial quanto aos dispositivos e procedimentos operacionais que minimizem 
consequências de acidentes automotivos (Plano de Emergência), em prazo de 90 
(noventa) dias. 
 
2.1.3.2-  SOLUÇÃO: 
 

 Construção de tanques de contenção em diversos pontos da estrada. 
 Volumes do tanques de contenção pelo menos o dobro do volume do 

tanque do caminhão (segurança). 
 Em caso de acidente as canaletas laterais levam o produto químico para o 

tanque de contenção se estiver chovendo, fica retido a água e o produto 
químico. 

 
 

3- Uso de escórias de aciaria em base de Rodovias, estudo de caso da Rodovia 
que liga a BR040 a MG353 (Licenciamento Ambiental nº 15908/2007/001/2008 
COPAM – MG /SUPRAM-ZM). 
 
3.1- Introdução 
 

Os estudos ambientais inicialmente apresentados para o licenciamento, não 
traziam nenhuma informação sobre a escória que seria utilizada na construção da 
rodovia, em fls. 80 dos estudos ambientais indicam que material de pavimentação 
será composto de 10% de argila e 90% de escória de acearia da Siderúrgica Belgo 
Mineira. Entretanto, os estudos ambientais apresentados pelo DER apresentam, 
como recomendação quanto a utilização de materiais na implantação da estrada, a 
não utilização de materiais que possam contaminar as águas da bacia da 
represa João Penido. Ocorre que não foi apresentado nenhum estudo de 
caracterização da escória que se pretende utilizar, nem laudo conclusivo sobre a 
viabilidade ambiental do uso dos materiais propostos (fls. 14, item 10 do Parecer da 
Dra. Thais Lamim Leal Thomaz, 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ubá, 
representante do MP/MG junto a SUPRAM/ZM), juntado ao processo de 
Licenciamento Ambiental n.º 15908/2007/001/2008). 

Inicialmente gostaria de ressaltar que não sou contrário ao uso de escória 
de aciaria em pavimentação, pois nesse contexto já existe o aproveitamento de 
escórias de aciaria, que é um resíduo siderúrgico, por vários países (Inglaterra, 
Alemanha, Polônia, França, Japão, etc) desde o início do século XX. Destaca-se sua 
utilização como agregado em obras rodoviárias, tendo o Brasil iniciado o uso desse 



22 

 

material em pavimentação na década de 70, mas é importante ressaltar que todos os 
cuidados e avaliações devem ser disponibilizados principalmente quando está 
em risco o carreamento de substâncias consideradas tóxicas para dentro de 
mananciais. 

É de conhecimento geral que a escória de aciaria é um co-produto da indústria 
siderúrgica, sendo atualmente utilizada para uma variedade de aplicações, em 
substituição a recursos naturais não renováveis, tais como, brita, areia, dentre outros. 
A escória de aciaria pode ser utilizada em camadas superficiais e sub-superficiais, 
basicamente para reforço nas atividades de construção (p.ex., no uso como aterro, 
base para estradas, agregado para controle de erosão, gabiões, lastro ferroviário e 
enrocamentos), também utilizada na agricultura. 

Existem três processos de fabricação de aço, caracterizada pelo emprego de 
diferentes fornos de refino. As escórias de aciaria são formadas durante a etapa de 
refino do aço, na qual podem ser utilizados diferentes processos produtivos ou tipos 
de fornos, quais sejam: i) conversor a oxigênio (LD - Linz-Donawitz ou BOF - Blast 
Oxygen Furnace); ii) forno de arco elétrico (EAF - Electric Arc Furnace); e  iii) 
Siemens-Martin (OH - Open Hearth). As tecnologias de produção de aço mais 
difundidas são LD e EAF, enquanto a do tipo OH está praticamente em desuso. O 
processo utilizado na produção, ou refino, do aço influencia a composição química e 
as demais propriedades físico-químicas das escórias de aciaria (MACHADO, 2000; 
ROHDE, 2002; PENA, 2004; OLIVEIRA, 2006; FREITAS, 2007). 

Nos fornos do tipo OH (Processo OH), a produção é bem menor se 
comparada à das demais técnicas utilizadas e quase não se faz uso dos mesmos 
atualmente. Caracteriza-se pela injeção de oxigênio para se fundir e agitar o banho de 
minério de ferro, sucata metálica e calcário; há também a adição de CaO (óxido de 
cálcio ou cal) com o objetivo principal de se retirar o fósforo do sistema (MACHADO, 
2000; FREITAS, 2007). 

O processo LD consiste em misturar ferro gusa líquido, sucata de aço, cal e 
elementos corretores de liga em um conversor ou convertedor a oxigênio, no qual é 
injetado, através de uma lança especial, oxigênio em alta velocidade. Assim, tem-se a 
formação do aço e da escória de aciaria conhecida por escória LD [CARNEIRO 
(1993) apud FREITAS, 2007].  

O processo EAF, em que as matérias-prima são fundidas no forno elétrico, 
pode ser dividido nas seguintes etapas: abastecimento do forno com a carga metálica 
e cal, se necessário; injeção de oxigênio para retirar elementos como carbono e 
fósforo (“afinação oxidante”); diminuição do teor de oxigênio e enxofre (“afinação 
redutora”); adições para ajuste da composição química e formação da escória de 
aciaria. A escória assim gerada é conhecida por escória elétrica [CASTELO 
BRANCO (2004) apud FREITAS, 2007]. 

A partir das técnicas utilizadas no refino do aço, pode-se classificar as escórias 
em oxidante, obtida da oxidação do carbono, silício e fósforo através da injeção de 
oxigênio no aço fundido (refino oxidante), ou redutora, formada na desulfuração do 
aço líquido e adição de elementos de liga pelo acréscimo de óxido de cálcio (CaO) e 
de fluorita ( CaF2), refino redutor. Os três processos (LD, EAF e OH) formam escórias 
oxidantes, enquanto as redutoras são geradas apenas pelo EAF (MACHADO, 2000; 
FREITAS, 2007). 

A escória do forno EAF apresentam coloração mais escura e grãos “porosos” e 
“lisos” (refinos oxidante e redutor, respectivamente), enquanto que a escória LD, além 
da coloração mais clara, seus grãos são todos “lisos” (FREITAS, 2007). 
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A escória a ser utilizada pelo DER/MG é proveniente de forno de arco 
elétrico segundo anexo I Caracterização Química da Escória, de fls. 24/25 do 
Recurso do DER/MG (DER/MG, 2010). 

 
3.2-  Cálculo da massa de escória utilizada por m2 de rodovia. 

 
Esses cálculos foram efetuados pelo NAGEA – Núcleo de Análise Geo-Ambiental / 

Faculdade de Engenharia / UFJF  
 

Adotando como referência para os cálculos os valores médios: 
 
Base da pista de rolamento: 0,40 m 
Largura média pista de rolamento simples com acostamento e drenagem: 14,00 m 
Comprimento da pista: 15.300,00 m 
 
CÁLCULO DA MASSA MÉDIA DA BASE 
 
Adotando como peso específico (POLISSENI, 2005):  

2,9 g/cm³ = 2,9 kg/dm3  = 2,9 kg/L. 
 

VBASE = 15.300,00 x 14,00 x 0,40 = 85.680 m³ 
 

VBASE = 85.680 m3 = 85.680 x 106 cm3 
 

MASSA ESPECÍFICA (µ) = 2,9 g / cm3 (POLISSENI, 2005) 
 

µ = m/V  m =  µ x V 
 

MBASE = 85.680.000 L x 2,9 (Kg/L)=  
 

 
m = (2,90 g/cm3) x 85.680 x 106 cm3) 

 
= 248.472 x 106 g = 248.472.000 Kg de escória 

 
 

Logo, a massa de escória utilizada nos 15,3 Km da rodovia é 248.472.000 de Kg 
(248.472 t). 
 
 Cálculo da massa de escória a ser utilizada por cada 1 m2 de solo 

 
ABASE = 15.300,00 x 14,00 = 214.200 m2 

 
Logo:  
 

 
 

= 1.160 Kg / m2 
 
 
Logo, por 1 m2 de solo serão utilizadas 1.160 Kg ou 1,16 t. 
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3.3- Algumas pesquisas de utilização de escória na agricultura. 
 

Em sua dissertação de mestrado FIORI (2006) com o título “Comportamento de 
cultivares de tomateiro quanto à utilização de escórias siderúrgicas em ambiente 
protegido” afirma que  as escórias siderúrgicas são ricas em silicatos de cálcio e 
magnésio. Por possuírem em sua composição quantidades expressivas de silício, 
podem ser utilizadas como fonte deste elemento para as plantas, além de outro macro 
e micronutrientes. Ressalta ainda, que os resíduos siderúrgicos apresentam, 
geralmente, teores elevados de micronutrientes e outros nutrientes, principalmente o 
Si, Ca e Mg, justificando sua utilização como fertilizante. As escórias siderúrgicas por 
terem em sua composição quantidades expressivas de silício podem ser utilizadas 
como fonte deste elemento para as plantas, apesar de conter contaminantes, tais 
como: Fe, P, Mn, etc, os quais podem trazer dúvidas aos experimentos. 

O artigo publicado por MONTANARI, MARQUES JÚNIOR, CAMPOS, SOUZA 
(2008), indica que  os órgãos de licenciamento ambiental têm se preocupado de modo 
especial com os impactos negativos da aplicação de resíduos industriais no meio 
ambiente. Dentro desse contexto, realizaram-se este trabalho com o objetivo de se 
estudar os produtos: escória do forno cubilô (EFC), e resíduos de ciclone do sistema 
de areia (CSA) e do ciclone dos desmoldadores (CD), originados de uma indústria 
metalúrgica, quanto a sua viabilidade de utilização para fins agrícolas e confirma que 
os três materiais analisados apresentaram potencial de atuar como fontes de 
micronutrientes às plantas. 

Vejam alguns trabalhos publicados do uso de escória na agricultura. 

 
 
 
 

Efeitos da escória de siderurgia sobre a cultura do milho (Zea mays L.) cultivado em um 
latossolo vermelho amarelo distrófico. 
Renato de Mello PRADO; Gaspar Henrique KORNDORFER . 
Revista Científica, Jaboticabal, v.31, n.1, p.9-17, 2003. 
RESUMO – Objetivou-se avaliar o efeito da aplicação da escória de siderurgia nas propriedades químicas de um 

Latossolo Vermelho Amarelo, com alta saturação por bases, na produtividade do milho e na incidência de 
doenças. Os tratamentos foram constituídos de cinco doses de escória (0, 500, 1000, 2000 e 4000 kg/ ha) com 
cinco repetições. A escória aplicada até a dose de 4000 kg.ha-1 não influenciou a produtividade do milho e não 
aumentou significativamente a disponibilidade de P, K, Ca e Mg no solo. A aplicação da escória de siderurgia não 
reduziu a incidência de Phaeosphaeria maydis e Helmintosporium sp. na cultura. 
O produto utilizado foi escória de siderurgia de alto forno, proveniente da siderúrgica Cossisa Agroindústria Ltda., 
Sete Lagoas, MG, produtora de ferro-gusa. 

 
UTILIZAÇÃO DA ESCÓRIA: 
4000 kg de escória / ha = 4000 kg / 10.000 m2  =  

0,4 kg de escória / m2 de solo 
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Efeitos da aplicação da escória de siderurgia ferrocromo no solo, no estado nutricional e na 

produção de matéria seca de mudas de maracujazeiro. 

Renato de Mello PRADO; William NATALE 
Revista Brasileira de Fruticultura. v.26, n.1 Jaboticabal, abr. 2004 
RESUMO  
A escória de siderurgia ferrocromo pode-se constituir em uma fonte alternativa de Ca e Mg, bem como em 
corretivo da acidez do solo, melhorando a sua fertilidade e o estado nutricional de culturas. Assim, objetivou-se 
avaliar os efeitos da escória de siderurgia ferrocromo nas alterações dos atributos químicos do solo, na nutrição e 
no desenvolvimento de mudas de maracujazeiro. Para tanto, instalou-se um experimento em condições de casa 
de vegetação, empregando-se as seguintes doses crescentes da escória: zero; metade; uma vez; uma vez e meia 
e duas vezes a dose para elevar a saturação por bases do solo a 80%, correspondendo às doses de: 0; 0,375; 
0,750; 1,125 e 1,500 g dm-3, respectivamente. O substrato utilizado foi um Latossolo Vermelho distrófico, ácido 
(vasos com 2,8 dm3), que foi incubado com a escória de siderurgia, por 30 dias, para posterior semeadura do 
maracujazeiro, cultivando-as por 85 dias. A aplicação da escória de siderurgia ferrocromo promoveu a 
neutralização da acidez do solo. Entretanto, mesmo em doses relativamente baixas (360 kg.ha-1), houve 
diminuição no acúmulo de nutrientes e na produção de matéria seca das mudas de maracujazeiro.  
 
UTILIZAÇÃO DA ESCÓRIA: 

360 Kg de escória / ha = 360 kg / 10.000 m2 = 
0,0360 kg de escória / m2 de solo 

 
 

Comportamento de cultivares de tomateiro quanto à utilização de escórias siderúrgicas em 

ambiente protegido 
Marisa Pucci FIORI 
Dissertação apresentada à Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade de Marília 
- UNIMAR (UNIVERSIDADE DE MARÍLIA)  para obtenção do título de Mestre em Agronomia – Área de 
Concentração em Fitotecnia. 
Março de 2006, 44p. 
As escórias siderúrgicas por terem em sua composição quantidades expressivas de silício podem ser utilizadas 
como fonte deste elemento para as plantas, apesar de conter contaminantes, tais como: Fe, P, Mn, etc., os quais 
podem trazer dúvidas aos experimentos. 
Para a implantação do experimento, utilizou-se estufa modelo capela, com dimensões 6 metros de largura por 32 
metros de comprimento. Foram feitos quatro canteiros de 80 centímetros de largura por 30 metros de 
comprimento. O experimento constou de oito tratamentos e quatro repetições, totalizando 32 parcelas, cada uma 
delas contendo sete plantas. A adubação de plantio foi realizada com 5 Kg m-2 de esterco de curral por canteiro. 
A escória agrícola (siderúrgica) utilizada como fertilizante, e principal fonte de silício na forma de silicato de cálcio, 
foi doada pela Empresa Silifértil Ambiental Ltda, Belo Horizonte, Minas Gerais, de onde se obteve também sua 
respectiva composição química.  
Os dados foram analisados de acordo com o delineamento em blocos casualizados (DBC), em esquema fatorial 2 
x 4: duas cultivares de tomate (Carmen e Colibri) e quatro doses de escória agrícola aplicadas por ocasião do 
transplantio (0, 100, 200 e 300 g parcela-1), na forma de silicato de cálcio (Ca2SiO4). 

A Tabela 5 apresenta as Médias para a variável número de frutos sadios por m2 provenientes do 
desdobramento dos fatores cultivares e doses de escória agrícola (g) (Médias Originais – quatro repetições), com 
dosagem de 0 (zero) a 300 g de escória por parcela. 
 
UTILIZAÇÃO DA ESCÓRIA: 
ÁREA DE CADA CANTEIRO = 0,80 m x 32 m = 25,6 m2 
25,6 m2 / 32 parcelas = 0,8 m2 

300 g de escória / 0,8 m2 = 375 g de escória/ m2  = 
0,375 kg de escória / m2 de solo 
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Efeito de escória de alto forno no crescimento radicular e na produtividade de arroz. 
Juliana Garcia CARVALHO-PUPATTO; Leonardo Theodoro BÜLL; Carlos Alexandre Costa CRUSCIOL; Munir 
MAUAD; Rosemeire Helena da SILVA. 

Revista Pesquisa  Agropecuária Brasileira, v.38 n.11, Brasília, Nov. 2003, 
A queda de produção de grãos e de matéria seca a partir da utilização de 8.880 kg.ha-1 de escória pode estar 
relacionada à elevação do pH, tornando micronutrientes indisponíveis, especialmente o Zn. O Zn está associado à 
síntese de triptofano, precursor da auxina, hormônio vegetal promotor do crescimento. 

 
UTILIZAÇÃO DA ESCÓRIA: 

8880 kg / ha = 8880 kg / 10.000 m2 = 
0,888 kg de escória / m2 de solo 

 
 
 
 

3.4- Comparação entre a quantidade escória utilizada na agricultura com 
finalidade de fornecer nutrientes com a quantidade de escória a ser 
utilizada na Rodovia. 
 
 
O Quadro 1 apresenta uma comparação entre a quantidade de escória (kg) 

utilizada por m2 de solo na agricultura com a finalidade de fornecer nutrientes com a 
quantidade de escória utilizada na base da rodovia. 

 
QUADRO 1- Comparação entre a quantidade de escória (kg) utilizada por m2 de solo na 

agricultura com a finalidade de fornecer nutrientes com a quantidade de escória 
utilizada na base da rodovia. 

Pesquisa de aplicação de escória na 
agricultura 

Quantidade de escória utilizada (kg /m2) 

PRADO; KORNDORFER (2003) (cultura 
do milho) 

0,400 kg (400 g) de escória /  m2 de solo 

CARVALHO-PUPATTO; BÜLL; CRUSCIOL; 
MAUAD; SILVA (2003) (cultura do arroz) 

0,888 kg (888 g) de escória / m2 de solo 

PRADO; NATALE (2004) (cultura do 
maracujá) 

0,0360 kg (36 g) de escória / m2 de solo 

FIORI (2006) (cultura do tomate) 0,375 kg (375 g) de escória / m2 de solo 

 
Massa (Kg) de escória utilizada por m2 de 
solo na rodovia(*). 

 
1.160 Kg/m2 = 1,16 tonelada de escória / m2 de solo 

*Obs.: Rodovia que liga a BR040 a MG353 (Licenciamento Ambiental nº 15908/2007/001/2008 COPAM – MG 

/SUPRAM-ZM). 

 
 Os cálculos comprovam que na rodovia a concentração de escória no 

solo, por m2 é 2735 vezes maior  do que a concentração utilizada na agricultura para 
fins de fornecer nutrientes, a utilização da escória na agricultura utiliza em média de 
0,424 Kg/m2 de solo os valores da massa de escória por metro quadrado na 
construção da Rodovia alcançam 1.160 Kg (1,16 t). 

 Logo, pode-se afirmar sem nenhuma dúvida que o solo na área da 
Rodovia será contaminado com metais presentes na escória, pois as pesquisas 
comprovam que há liberação de metais e íons para o solo com o qual a escória 
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tem contato, o que justifica e explica o seu uso na agricultura em concentrações muito 
baixas. 

 Tal fato é extremamente grave em função de que a área de 
utilização dessa escória corresponde à área de recarga de um manancial, a 
Represa de João Penido, que abastece uma população de 270.000 habitantes, 
com o agravante de que as ETA´s em operação não são capazes de reter esses 
contaminantes em níveis de µg/L. 

 
 

“Todas as sustâncias são venenos e não existe nenhuma que não seja. O que 
diferencia o medicamento de um veneno é a dose.”  

 Paracelsus – 1493 - 1541. 
 
 
A pesquisa com o título “Solidificação/Estabilização (S/S) do pó de aciaria 

elétrica (PAE) em blocos de concreto para pavimentação”, publicada por 
VARGAS, MASUERO, VILELA na  Revista em Tecnologia em Metalurgia e 
Materiais, publicada em São Paulo, v.2, n.1, p.30-34, Jul/Set 2005, ressalta que o pó 
de aciaria elétrica (PAE) é um resíduo gerado em indústrias siderúrgicas que utilizam 
o forno elétrico a arco (FEA), na maioria dos casos, e também o forno-panela. O PAE 
é composto por diferentes óxidos metálicos, entre eles o Zn, Cr, Pb e Cd. A USEPA 
(U. S. Environmental Protection Agency) e a NBR 10004 classificam o pó de aciaria 
elétrica (PAE)  como um resíduo perigoso. Nesse sentido, este trabalho teve o 
objetivo avaliar a possibilidade de transformar o PAE à condição de subproduto, 
através da utilização da tecnologia de Solidificação/Estabilização (S/S). Para isso 
avaliou-se, através de ensaios de lixiviação e solubilização, o comportamento 
ambiental de amostras de blocos de concreto para pavimentação contendo distintos 
teores de PAE. Notou-se, com esses ensaios, que as concentrações dos metais 
pesados, ao longo do tempo, diminuíram. Isso demonstra que a matriz cimentante 
possui a propriedade de encapsular os metais pesados. Logo, blocos contendo o 
PAE em sua composição foram classificados, neste trabalho, como Classe II – não-
inerte. Esse trabalho mostra que a partir de um resíduo perigoso Classe I foi possível 
desenvolver, através do encapsulamento na matriz cimentante, um produto Classe 
II- não-inerte. 

A pesquisa mostra de modo claro que a escória do EAF é um resíduo 
perigoso quando não encapsulado por alguma matriz. 

 
Outra pesquisa científica que alerta para os efeitos tóxicos o risco da presença 

de metais pesados é a Dissertação de Mestrado com o título “Avaliação do impacto 
ambiental da usina de beneficiamento de minério de Fe e Si, Várzea da Palma, MG, 
Brasil – Distribuição e transporte dos contaminantes”, defendida por Leidiane Luiza 
BRAGA, em dezembro de 2007, como parte integrante do curso de Pós Graduação 
em Geologia da Universidade Federal de Minas Gerais, indica que os metais são 
classificados em: (1) elementos essenciais: sódio, potássio, cálcio, ferro, zinco, cobre, 
níquel e magnésio; (2) micro-contaminantes ambientais: arsênio, chumbo, cádmio, 
mercúrio, alumínio, titânio, estanho e tungstênio; (3) elementos essenciais e 
simultaneamente micro-contaminantes: cromo, zinco, ferro, cobalto, manganês e 
níquel. A pesquisa confirma que a manifestação dos efeitos tóxicos está associada 
à dose e pode distribuir-se por todo o organismo, afetando vários órgãos, alterando 
os processos bioquímicos, organelas e membranas celulares. 

http://www.abmbrasil.com.br/portal-tecnologico/portal/revista_tecnologia/lista_autores.asp?cd=211
http://www.abmbrasil.com.br/portal-tecnologico/portal/revista_tecnologia/lista_autores.asp?cd=211
http://www.abmbrasil.com.br/portal-tecnologico/portal/revista_tecnologia/lista_autores.asp?cd=54
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É importante ressaltar que a Resolução CONAMA nº 357, DE 17 DE MARÇO 

DE 2005 - Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais 
para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 
lançamento de efluentes, e dá outras providências, será novamente desrespeitada em 
seu Art. 38 em §6º, os corpos de água utilizados por populações para seu 
abastecimento, o enquadramento e o licenciamento ambiental de atividades a 
montante DEVEM PRESERVAR, OBRIGATORIAMENTE, as condições de consumo. 

As medidas mitigadoras propostas pelo DER/MG e com o uso da escória sem 
encapsulamento, vai liberar os metais para o solo de áreas alagadas/várzeas e 
posteriormente alcançarão os cursos de água que abastecem a Represa João 
Penido. 

 
 

3.5- Comparação da concentração de metais e íons na amostra de escória, 
segundo laudo apresentado pelo DER/MG, com parâmetros definidos para 
recursos hídricos e solo. 
 
 O DER/MG somente em seu recurso apresentou análise físico-química 

da escória bruta (DER/MG, 2010), cujos resultados são apresentados no Quadro 2. 
 
 

QUADRO 2- Concentrações de alguns parâmetros na escória bruta segundo Laudo 
apresentado pelo DER/MG, Resolução CONAMA 358/2005 e Portaria 
ANVISA/MS 518/2004. 

 
 
Parâmetro 

Escória Avaliada (*) 
(Laudo apresentado 

pelo DER/MG) 
(DER/MG, 2010) 

Resolução CONAMA  
357 /2005 (**) 

(BRASIL, 2005b) 
(mg /L) 

Portaria ANVISA/MS 
518/GM/ 2004 

(BRASIL, 2004c) 
(mg/L) 

Resoluçao 
CONAMA 
396/2008 

(BRASIL, 2008) 
(mg/L) 

Bário 765 mg Ba/Kg 1 0,7 0,7 

Cobre 757 mg/Kg 0,013 2 2 

Crômio total 2300 mg/Kg 0,05 0,05 0,050 

Níquel 166 mg/Kg 0,025 - 0,020 

Vanádio 279 mg V/Kg 0,10 - 0,050 

Fluoreto 239 mg F/Kg 1,40 1,50 1,50 

*Obs.: Rodovia que liga a BR040 a MG353 (Licenciamento Ambiental nº 15908/2007/001/2008 COPAM – MG 

/SUPRAM-ZM). 
(**) Dispõe sobre a classificação dos corpos de água. Referência dos valores da Classe 3 – águas destinadas ao 
abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado. 
Resolução CONAMA 396/2008 – Àguas Subterrâneas. 

 
 

 Apenas para se ter uma ideia de grandeza o valor da concentração para o 
“Crômio total” encontrado na escória é 46.000 vezes maior do que a concentração 
permitida na água, segundo as legislações pertinentes, já a concentração de Bário é 
765 vezes maior, a concentração de Cobre é 58.000 vezes maior e para o Vanádio 
a concentração é 2790 vezes maior. 
 
 As pesquisas citadas anteriormente, de utilização da escória de aciaria na 
agricultura, mostram de modo inquestionável que metais serão liberados para o 
solo. 

 



29 

 

Como a escória será utilizada em área de um manancial devemos comparar as 
concentrações dos metais e íons presentes na escória bruta com os parâmetros 
legais referentes a água de um recurso hídrico e da água já tratada servida a 
população. Não existe lógica comparar a característica química da escória, com a 
concentração de metais indicada, por exemplo, em vegetais. 
 Veja que, na 36ª REUNIÃO ANUAL DE PAVIMENTAÇÃO – 36ª RAPv 
(Curitiba/PR) de 24 a 26 de agosto de 2005 no  Auditório I da Federação das 
Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), o trabalho  “AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE 
ESCÓRIA DE FERROLIGA APLICADA EM REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS 
EM SALVADOR” dos Pesquisadors Lia Madeira NÓBREGA; Naira Maria Góis 
Soares ROSA; Luis Edmundo Prado de CAMPOS;  Jorge Barbosa SOARES, fazem 
exatamente a mesma comparação dos resultados com os níveis preconizados 
nos padrões de potabilidade e inclusive inviabilizam o uso da escória em função da 
sua composição química (Tabela 5, 6, 7).  
 Em função da comparação dos valores da Tabela 7 (a seguir), note a 
conclusão dos autores da pesquisa: 

“Observa-se que quando comparados os valores encontrados de Cádmio e Chumbo do extrato 
solubilizado com a listagem nº 8, o nível de chumbo presente está em média 14 vezes superior aos 
níveis estabelecidos dos padrões de potabilidade de água e o nível de cádmio está em média 5 
vezes maior. Defrontando esses dados com a análise quantitativa, o nível médio de chumbo presente é 
de apenas 0,02%, justificando ainda mais a contaminação de Santo Amaro, onde tinha um percentual de 
2% de chumbo. Observa-se que nos ensaios de lixiviação todos os elementos analisados estão dentro 
dos padrões de potabilidade da água, mas quando passa para a solubilização acaba por alguns 
elementos não se enquadrando nos padrões de potabilidade. Caso fosse classificar o resíduo, a única 
afirmativa certa, é que ele não é classificado como classe III, inerte, precisando de outros estudos a 
mais na área de toxicidade item 4.1.4. a, conforme NBR 10.004.” 

 
Tabela 5. Resultados das análises químicas por absorção atômica do lixiviado. 

Ensaio Escória de 0 a ½” 
(mg/L) 

Escória de 0 a 3/8” 
(mg/L) 

List. Nº 7 –NBR 10.004  
(mg/L) 

Arsênio (As)  <LDM* <LDM 5,0 

Bário (Ba)  0,47 0,27 100,0 

Cádmio (Cd)  0,06 0,05 0,5 

Chumbo(Pb) 0,66 0,65 5,0 

Cromo(Cr) <LDM <LDM 5,0 

Prata (Ag)  0,07 0,03 5,0 

Zinco (Zn)  0,22 0,28 NR** 
* Limite Mínimo de Detecção do Aparelho; **NR – Nenhuma Referência. 

 
 

Tabela 6. Resultados das análises químicas por absorção atômica do solubilizado da escória de 0 a ½” 
Ensaio  Escória de 0 a ½” (mg/L) -

Prova 
Escória de 0 a ½” 
(mg/L) –Contra-
Prova 

List. Nº 8 –NBR 10.004 (mg/L) 

Chumbo (Pb)  0,62 0,65 0,05 

Cromo (Cr)  <LDM(0,06) <LDM(0,06) 0,05 

Prata (Ag)  0,03 0,02 0,05 

Alumínio (Al)  <LDM(0,03) <LDM(0,03) 0,2 

Cobre (Cu)  0,01 0,01 1,0 

Ferro (Fé)  0,08 0,10 0,3 

Zinco (Zn)  0,17 0,19 5,0 
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Tabela 7. Resultados das análises químicas por absorção atômica do solubilizado da escória de 0 a 3/8”.  
Ensaio  Escória de 0 a 3/8” (mg/L) 

-Prova 
Escória de 0 a 3/8” (mg/L) –Contra-
Prova 

List. Nº 8 –NBR 10.004 
(mg/L) 

Chumbo (Pb)  0,73 0,63 0,05 

 
 

3.6- Cálculos da quantidade de metais serão alocados no solo na área de 
recarga da Represa João Penido. 

 
Os cálculos das massas, a seguir, tem como referência o Laudo apresentado 

pelo DER/MG (DER/MG, 2010) para amostra bruta da escória com relação a metais e 
íons que serão levados junto com a escória e distribuídos uniformemente no solo em 
todo o trecho da estrada que cortará a Bacia Hidrográfica. 

Cálculo da massa de Crômio Total: 
 

mCr = (2300 mg/Kg de escória) x (248.472.000 Kg de escória) 
 

 = 5,714856 x 1011 mg de Cr  
 

mCr = 5,714856 x 105 kg de Cr 
 

= 571.485,6 Kg de Cr  571 T de Cr 
 

 A massa total do metal pesado Crômio levado ao solo junto com a escória no 
percurso 15 Km é de: 
 

571 t de Cr 
 

Cálculo da massa de Bário 
 

mBa = (765 mg/Kg de escória) x (248.472.000 Kg de escória) =  
 

1,900 x 1011 mg de Ba = 
 

= 1,900 x 105 kg de Ba = 190.000 Kg de Ba  190 T de Ba 

 
A massa total do metal Bário levado ao solo junto com a escória no percurso 15 

Km é de:  
 

190 T de Ba 
 

Cálculo da massa de Cobre 

 
MCu = (757 mg/Kg de escória) x (248.472.000 Kg de escória) =  

 
1,88093 x 1011 mg de Cu = 

 

= 1,88093 x 105 kg de Ba = 188093 Kg de Cu  188 T de Cu 

 
A massa total do metal Cobre levado ao solo junto com a escória no percurso 15 

Km é de:  
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188 T de Cu 

 
Cálculo da massa de Vanádio 

 
MV = (279 mg/Kg de escória) x (248.472.000 Kg de escória) =  
 

6,9323688 x 1010 mg de V = 
 

= 6,9323688 x 104 kg de V = 69323,688 Kg de V  69 T de V 

 
A massa total do metal Vanádio levado ao solo junto com a escória no percurso 

15 Km é de:  

 
69 T de V 

Cálculo da massa de Fluoreto 
 

MF = (239 mg/Kg de escória) x (248.472.000 Kg de escória) =  
 

6,9323688 x 1010 mg de F = 
 

 = 5,93848 x 104 kg de F = 59384,8 Kg de F  59 T de F- 
 

A massa total do íon Fluoreto levado ao solo junto com a escória no percurso 15 
Km é de: 

59 T de F- 

 

 Com a implantação da Rodovia de ligação da BR 040 a MG 353, no traçado 
proposto pelo DER/MG, será criada uma barreira ou um “muro” de 15,3 Km que 
divide a bacia hidrográfica em duas partes semelhantes. Em torno de 50% de toda a 
água que recarrega a Represa João Penido deverá ultrapassar a barreira criada para 
alcançar o lago do reservatório (Figura 12).  

Essa barreira apresenta o agravante de que foram distribuídos de forma 
homogênea em toda a sua extensão os metais e íon, que são capazes de contaminar 
o manancial, alterando a qualidade da água servida a população de Juiz de Fora, o 
que não é permitido pela Resolução CONAMA 357/2005 (art. 38, §6º). 

O Pesquisador POLISSENI (2005), na sua Tese de Doutorado com o título 
“Estudo da viabilidade técnica da utilização de Escória de aciaria elétrica micronizada 
como material cimentício”, defendida em Porto Alegre/RS, junto ao Programa de 
Doutorado em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em  
2005, afirma que, os valores diferenciados, para as amostras de escória em relação 
a alguns parâmetros químicos, são atribuídos às variações da composição 
química da sucata que entra para a produção de aço. 
 A situação se torna ainda mais grave em função de que os laudos juntados 
pelo DER/MG ao seu recurso (DER/MG, 2010) são datados de 2005, são laudos de 
amostras de mais de 5 anos, sequer se tem a idéia se a escória indicada no laudo 
ainda existe. 

 
Essa falta de regularidade na constituição química da escória e sua utilização diretamente no solo, sem 
um encapsulamento, cria um passivo ambiental, totalmente sem controle na área de recarga de um 
manancial, com riscos a saúde pública para 270.000 habitantes. 
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Fonte: ROCHA, 2010. 

 
FIGURA 12- Mapa indicativo da proposta de localização da Rodovia de ligação da BR040 a MG353. 

 
 

O Quadro 3 faz uma comparação dos valores preconizados pela DD 195-2005-
E da CETESB com os valores das concentrações de metais de acordo com laudo 
anexado pelo DER/MG (DER/MG, 2010). 

Com relação à contaminação de solo à legislação ambiental específica para o 
solo existente e que possui uma lista de valores de investigação para o seu estado, é 
a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, CETESB em São Paulo. As 
questões ambientais no Estado de São Paulo são tratadas de forma legal há pouco 
mais de duas décadas. A Lei Estadual nº 118 de 29/06/73 autoriza a constituição de 
uma sociedade por ações, sob a denominação de CETESB e a Lei Estadual nº 997 
de 31/05/76, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 8468 de 08/09/76, dispõe sobre 
o controle da poluição do meio ambiente. 

 A CETESB desenvolveu padrões próprios para qualidade do solo e da água 
subterrânea, baseado na metodologia empregada na Holanda para essa finalidade e 
dispõe de valores orientadores para solos e águas subterrâneas do Estado de São 
Paulo através da Decisão de Diretoria nº 195-2005-E, de 23 de novembro de 2005. 

Os Valores Orientadores são definidos pela DD 195-2005-E da CETESB e têm 
a sua utilização de acordo com as definições: 
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Valor de Referência de Qualidade – VRQ - é a concentração de determinada substância no solo ou na 
água subterrânea, que define um solo como limpo ou a qualidade natural da água subterrânea, e é 
determinado com base em interpretação estatística de análises físico-químicas de amostras de diversos 
tipos de solos e amostras de águas subterrâneas de diversos aqüíferos do Estado de São Paulo. Deve 
ser utilizado como referência nas ações de prevenção da poluição do solo e das águas subterrâneas e de 
controle de áreas contaminadas. 
 
Valor de Prevenção - VP - é a concentração de determinada substância, acima da qual podem ocorrer 
alterações prejudiciais à qualidade do solo e da água subterrânea. Este valor indica a qualidade de um 
solo capaz de sustentar as suas funções primárias, protegendo-se os receptores ecológicos e a qualidade 
das águas subterrâneas. Foi determinado para o solo com base em ensaios com receptores ecológicos. 
Deve ser utilizado para disciplinar a introdução de substâncias no solo e, quando ultrapassado, a 
continuidade da atividade será submetida a nova avaliação, devendo os responsáveis legais pela 
introdução das cargas poluentes proceder o monitoramento dos impactos decorrentes. 

 
Valor de Intervenção - VI - é a concentração de determinada substância no solo ou na água subterrânea 
acima da qual existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, à saúde humana, considerado um cenário 
de exposição genérico. Para o solo, foi calculado utilizando-se procedimento de avaliação de risco à 
saúde humana para cenários de exposição Agrícola-Área de Proteção Máxima – APMax, Residencial e 
Industrial. Para a água subterrânea, considerou-se como valores de intervenção as concentrações que 
causam risco à saúde humana listadas na Portaria 518, de 26 de março de 2004, do Ministério da Saúde 
- MS, complementada com os padrões de potabilidade do Guia da Organização Mundial de Saúde - OMS 
de 2004, ou calculados segundo adaptação da metodologia da OMS utilizada na derivação destes 
padrões. Em caso de alteração dos padrões da Portaria 518 do MS, os valores de intervenção para 
águas subterrâneas serão conseqüentemente alterados. A área será classificada como Área 
Contaminada sob Investigação quando houver constatação da presença de contaminantes no solo ou na 
água subterrânea em concentrações acima dos Valores de Intervenção, indicando a necessidade de 
ações para resguardar os receptores de risco. 

 
 

QUADRO 3- Comparação dos valores preconizados pela DD 195-2005-E da CETESB com os 
valores das concentrações de metais de acordo com laudo anexado pelo 
DER/MG (DER/MG, 2010). 

METAIS Ba Cu Cr Ni V 

    (mg.kg-1)  
Escória bruta concentração 

de metais (*) 
 

765 
 

757 
 

2300 
 

166 
 

279 

VALOR CETESB (2005) 
(PREVENÇÃO) 

 
150 

 
60 

 
75 

 
30 

 
- 

VALOR CETESB (2005) 
(INTERVENÇÃO – Agrícola) 

 
300 

 
200 

 
150 

 
70 

 
- 

*Obs.: A ser usada na Rodovia que liga a BR040 a MG353 (Licenciamento Ambiental nº 15908/2007/001/2008 

COPAM – MG /SUPRAM-ZM). 

 
 
Levando em consideração os valores indicados pela DD 195-2005-E da 

CETESB, os solos expostos a escória, que será utilizada na Rodovia de ligação da 
BR040 a MG353, deveriam sofrer um processo de intervenção, pois apresentam 
em função dos níveis de concentração dos metais avaliados riscos potenciais, 
diretos ou indiretos, à saúde humana, sendo considerado um cenário de exposição 
genérico. 
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3.7- Caracterização toxicológica da escória. 

 
A Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 
estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 
providências, ressalta em seu Art. 34, que os efluentes de qualquer fonte poluidora 
somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água desde 
que obedeçam as condições e padrões previstos neste artigo, resguardadas outras 
exigências cabíveis, veja: 

§1º O efluente não deverá causar ou possuir potencial para causar efeitos 
tóxicos aos organismos aquáticos no corpo receptor, de acordo com os critérios de 
toxicidade estabelecidos pelo órgão ambiental competente. 

 
§ 2º Os critérios de toxicidade previstos no § 1º devem se basear em 

resultados de ensaios ecotoxicológicos padronizados, utilizando organismos 
aquáticos, e realizados no efluente. 

 
 Apesar da exigência da Resolução CONAMA 357/2005 o DER/MG apenas em 

seu recurso (DER/MG, 2010) apresenta apenas a análise química da escória a ser 
utilizada, pois dentre os ensaios que devem ser juntados aos estudos de impacto 
ambiental, além da caracterização físico-química, incluem-se: Testes de Irritação 
Cutânea, Irritação Ocular, Sensibilidade Dérmica, Toxidade Cutânea, Toxidade 
Oral, Toxicidade com algas, Toxicidade com Microcrustáceos, Toxicidade com 
Peixes, Toxicidade com Minhocas e Mutagenicidade (Ames e Micronúcleo). A 
metodologia utilizada para a execução dos testes segue os procedimentos 
recomendados pela “OECD Guidelines for the Testing of Chemicals” e Normas da 
ABNT. Os resultados dos testes efetuados definem os tipos de escória de aciaria LD e 
escória NP como: não perigoso; não corrosivo; não tóxico (análises físico-químicas do 
lixiviado); não tóxico para mamíferos, irritante; não sensibilizante; não mutagênico; e 
com alguma ecotoxicidade. As análises realizadas permitem se afirmar que as 
escórias de aciaria não apresentam risco potencialmente significativo para a saúde 
humana ou ameaçam ao meio ambiente (a microbiota aquática). 

A Rodovia de ligação da BR 040 a MG 353 em seu projeto indica que ela 
cortará as várzeas, córregos e a bacia hidrográfica  da Represa João Penido, o que 
justifica plenamente a apresentação da toxicidade da escória utilizada, pois existe 
o risco de 270.000 pessoas e a vida aquática serão expostas as substâncias liberadas 
ao solo pela escória. Tais resíduos podem alcançar sem nenhuma dúvida o recurso 
hídrico!! 

 
 Com a implantação da Rodovia de ligação da BR 040 a MG 353, no traçado 
proposto pelo DER/MG, será criada uma barreira ou um “muro” de 15,3 Km que 
divide a bacia hidrográfica em duas partes semelhantes. Em torno de 50% de toda a 
água que recarregar a Represa João Penido deverá ultrapassar a barreira criada para 
alcançar o lago do reservatório. Essa barreira apresenta o agravante de que foram 
distribuídos de forma homogênea em toda a sua extensão os metais e íon, capazes 
de contaminar o manancial, alterando a qualidade da água servida a população de 
Juiz de Fora, o que não é permitido pela Resolução CONAMA 357/2005 (art. 38, 
§6º). 
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A indicação de análises tóxicas toxicológicas para escórias é do Instituto do 
Aço Brasil, que é a entidade representativa das empresas brasileiras produtoras 
de aço, antigo Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), fundado em 31 de maio de 
1963. Em sua página na grande rede, a proposta de análise toxicológica está dentro 
do texto “ANÁLISE DE RISCO AMBIENTAL NO USO DE ESCÓRIA DE ACIARIA 
PARA APLICAÇÕES RODOVIÁRIAS”, disponível no endereço: 

 
http://www.acobrasil.org.br/site/portugues/biblioteca/obras--resumo.asp?codigo=20 

 
“....Dentre os ensaios realizados, além da caracterização físico-química, incluem-se: 

Testes de Irritação Cutânea, Irritação Ocular, Sensibilidade Dérmica, Toxidade Cutânea, 
Toxidade Oral, Toxicidade com algas, Toxicidade com Microcrustáceos, Toxicidade com 
Peixes, Toxicidade com Minhocas e Mutagenicidade (Ames e Micronúcleo). A 
metodologia utilizada para a execução dos testes segue os procedimentos 
recomendados pela “OECD Guidelines for the Testing of Chemicals” e Normas da 
ABNT.......” (grifo nosso) 

 
Surpreende-nos que os próprios representantes dos geradores da escória 

indicam o controle toxicológico das escórias, mas o DER/MG não  apresenta tais 
testes em anexo a seu recurso!!!! 

 
Mas com uma atitute de bom senso o Conselho Estadual de Política Ambiental 

– COPAM torna públicas as DECISÕES determinadas pela 62ª Reunião Ordinária da 
Unidade Regional Colegiada Zona da Mata, realizada no dia 17 de maio de 2010, 
como proposta dos Conselheiros Thais Lamim Leal Thomaz – Representante do 
Ministério Público, Michel Henrique Pires – Representante da FIEMG e Cláudio Luiz 
Dias Amaral – Representante do Comitê da Bacia dos Rios Pomba e Muriaé, foi 
aprovada a condicionante que o DER MG ficará obrigado a apresentar, para 
aprovação da SUPRAM, uma análise química e toxicológica da escória que 
pretende utilizar na implantação do empreendimento, devendo esta ser feita por 
profissional competente, que deverá juntar à análise a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART, e esta só poderá ser utilizada após concordância 
da SUPRAM. Prazo: antes da aplicação de cada lote a ser utilizado.  
 
 
3.8- Norma do DNIT para utilização de escórias do tipo EAF em pavimentação. 

 
A escória a ser utilizada pelo DER/MG é proveniente de forno de arco 

elétrico segundo anexo I Caracterização Química da Escória, de fls. 24/25 do 
Recurso do DER/MG (DER/MG, 2010). 

 
 
A NORMA DNIT 114/2009 – ES (outubro de 2009) sobre Pavimentação 

rodoviária – sub-base estabilizada granulometricamente com escória de aciaria 
– ACERITA® – Especificação de Serviço, este documento define a sistemática 
empregada na execução da camada de sub-base do pavimento utilizando escória de 
aciaria LD, prevê: 
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4. Condições gerais 
4.1 Não permitir a execução dos serviços, objeto desta Norma, em dias de chuva. 
4.2 Na utilização de escória de aciaria em pavimentos rodoviários, com ou sem revestimento, 
devem ser observados os procedimentos descritos na seção 6 – Condicionantes ambientais. 

 
 

6.2.1. A aplicação da ACERITA ® em pavimentos rodoviários precisa sempre ser 
acompanhada de consulta prévia às normas técnicas do DNIT sobre a questão. 

 
 

6.2.3- Nas operações de estocagem e manuseio da ACERITA® devem ser adotados 
procedimentos adequados, de forma a não permitir que o material venha a cair em 
cursos d´água, canaletas e bueiros das rodovias: além disso é obrigatório o uso de 
equipamentos de proteção individual (EPI). (grifo nosso) 

 
 Se o material não possui nenhum risco qual o motivo de tanta 
preocupação do DNIT para que a escória de aciaria não alcance os 
curso d´água??? Logicamente, esse receio é função da escória possuir 
características de toxicidade!!! 
 Fato que chama a atenção que esse Norma do DNIT, indica que o 
material não poderá ser utilizado em dias de chuvas. Surge a pergunta 
para ser respondida: Como o DER/MG vai utilizar, na Rodovia de 
ligação da BR 040 a MG 353, esse material nas áreas de alagados da 
bacia hidrográfica sem que ele se molhe??? 
 

 
 
Em fls. 80, o Licenciamento Ambiental n.º 15908/2007/001/2008, referente a 

Rodovia que liga a BR040-MG353, os estudos ambientais relatam que material de 
pavimentação seria composto de 10% de argila e 90% de escória de acearia da 
Siderúrgica Belo Mineira. Entretanto, os estudos ambientais apresentados pelo 
DER apresentam, como recomendação quanto a utilização de materiais na 
implantação da estrada, a não utilização de materiais que possam contaminar 
as águas da bacia da represa João Penido. 

 

Mas o DER/MG pretende utilizar no material de 
pavimentação uma escória de acearia que não tem uma 
regularidade na sua composição química!!! Criando um passivo 
ambiental, totalmente sem controle na área de recarga de um 
manancial, com riscos a saúde para 270.000 habitantes!!! 
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4- Alternativas de traçado que viabilizariam o Aeroporto 
Regional sem gerar impactos ambientais na Represa Dr. 
João Penido. 

 

Atualmente, a Microrregião de Juiz de Fora encontra 

dificuldades logísticas devido à falta de um anel rodoviário. 

Os custos de transporte aumentam proporcionalmente a diminuição 

da qualidade de vida nesta porção da Zona da Mata. É um 

problema estrutural que não encontra articulação política 

adequada para ser resolvido. Os recursos que tem vindo para 

esta Região têm sido gastos em projetos equivocados que visam à 

especulação imobiliária: caso da Ligação BR040-MG353 do DER 

proposta nas cabeceiras e várzeas da Represa Dr. João Penido 

(120 metros da lâmina de água) e da BR440 a apenas 5 metros da 

Represa de São Pedro. Utilizam a Barragem de Chapéu D´uvas como 

justificativa para estas arbitrariedades, com licenças 

ambientais questionáveis, interferindo negativamente nas 

possibilidades de reservas hídricas com água de classe especial 

(potável) para as gerações futuras.  

 

No momento em que os recursos financeiros são escassos, não 

podemos deixar que as administrações públicas desperdicem 

dinheiro em projetos de grande impacto ambiental e com riscos 

para a saúde pública, principalmente quando existem 

alternativas de traçado melhores. 

 

As propostas para se resolver definitivamente o problema do 

Rodo-Anel Microrregional de Juiz de Fora já foram estudadas por 

duas equipes da Prefeitura de Juiz de Fora e abandonados pelas 

últimas administrações. Para mostrar que existem opções de 

menor custo e que evitariam impactar ou desativar os nossos 

principais mananciais, foram estudadas até o momento três 

opções: 

 

- Alternativa I: estudada pela Prefeitura de Juiz de Fora; 

- Alternativa II: proposta 1 do NAGEA / UFJF; 

- Alternativa III: proposta 2 do NAGEA / UFJF; 

 

 

Este documento foi redigido com o objetivo de chamar a atenção 

das autoridades e concidadãos que tem interesse na Microrregião 

de Juiz de Fora com reflexos positivos diretos sobre as 

Microrregiões de Ubá e Cataguases e indiretos sobre o restante 

da Zona da Mata mineira. 
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4.1 – Alternativa I: estudada pela Prefeitura de Juiz de Fora 

  

A primeira equipe responsável pelo “Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano” de 1996 - executado na primeira 

gestão do atual Prefeito de Juiz de Fora – escreveu nas páginas 

de 82 a 101 os textos extraídos na íntegra abaixo (PDDU, 1996, 

pág 82): 
 

“A implantação da Via Remonta ...(MG-353 até o acesso norte) 

constitui um projeto de fundamental importância para o 

desenvolvimento urbano e para a disciplina do trânsito na 

cidade”. 

 
“Durante os estudos iniciais da Via Remonta, que visa ligar 

os Setores Noroeste e Nordeste, procurou-se evitar um 

traçado próximo à Bacia Hidrográfica da Represa Dr. João 

Penido, pelas pressões indesejáveis (adensamento, poluição e 

desmatamento que uma obra desta natureza pode causar)”. 
 

Na página 101, temos a confirmação da idéia do Anel Rodoviário 

de Juiz de Fora (PDDU, 1996, pág 101): 

 

“O projeto da Via Remonta está também sendo considerado para 

fazer a ligação dos Setores Norte e Noroeste com o Sudeste, 

através da via em estudo que conectará a BR-267, na RU 

Floresta, com a MG-353, que comporá um “anel rodoviário” no 

Município”. 
 

Percebe-se a preocupação da equipe do antigo IPPLAN com relação 

à necessidade de outra via para ligar a MG-353 a BR-267.  
 

Esta via irá aparecer no segundo estudo da PJF denominado 

“Plano Estratégico da Cidade de Juiz de Fora” 

publicado em março de 2000.  
 

Na página 48 deste estudo são previstas as “ações para promover 

obras para melhorar os acessos à cidade”. No item 2.1.2.1 está 

listado o projeto “Interligação dos bairros Grama e Barbosa 

Laje através da Remonta”. O item 2.1.2.3 revela pela primeira 

vez a “Interligação das rodovias BR-267 e MG-353 através do 

contorno Leste”. 

Na página 50 tem-se a descrição da Via Remonta (Plano 

Estratégico, 2000): 

 

“Implantar via de interligação entre a MG-353 e o Acesso 

Norte, através da região da Remonta, permitindo o 

deslocamento entre a MG-353 até a BR-040 a partir do Trevo 

de Caxambu, independente das vias urbanas saturadas, 

constituindo-se em um trecho do futuro Anel Rodoviário da 

Cidade.” 

 

Na página 51 tem-se a descrição do Contorno Leste (Plano 

Estratégico, 2000): 
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“Construir via de interligação entre a BR-267 (região da 

Floresta) e a MG-353 (região da Grama), permitindo 

deslocamentos entre as duas rodovias, independente de 

utilização das vias urbanas atuais Permitirá ainda, através 

da conexão com a Via Remonta proposta, acesso à BR-040 e à 

BR-267 (sentido Sul de Minas). Esta via, juntamente com a 

Via Remonta, permitirá a circulação entre as rodovias BR-

267, MG-353 e BR-040, totalmente independente da atual malha 

viária urbana de Juiz de Fora, constituindo-se no futuro 

Anel Rodoviário da cidade.” 

 

Atualmente, podemos encontrar em recortes de jornais, opinião 

de funcionário importante da SETTRA relativa à Via Remonta na 

reportagem “Caminhões cortam Centro e sobrecarregam avenidas” 

(Tribuna de Minas, Renata Brum, 08/05/2009):  

 

“Ainda de acordo com a Setop, entre as novas propostas em 

estudo, visando a evitar os danos ambientais, uma é terminar 

a estrada no Acesso Norte, transpondo o Rio Paraibuna. 

Segundo o subsecretário de mobilidade urbana da Settra, 

Carlos Eduardo Meurer, o órgão municipal está em contato com 

o DER-MG para que este projeto seja aprovado.” 

 
“O ideal seria que a estrada desembocasse próximo à BR-267, 

no Santa Lúcia, fazendo transposição do Paraibuna e da linha 

férrea. Assim, o trânsito com destino à BR-040 passaria por 

fora da cidade, resultando na ampliação da vida útil do 

sistema viário da área central.” 

 

A Via Remonta teria uma extensão de aproximadamente 9 km, 

saindo do Trevo da BR267 no 4º GAC, passando pela área da 

Remonta, a uma distância segura da Represa Dr. João Penido e da 

Mata do Krambeck (poupando a Represa e a Mata), atingindo a 

MG353 na altura do Hospital Dr. João Penido, totalmente fora da 

área urbana de Juiz de Fora. Para evitar desapropriações no 

trecho incial, poder-se-ia projetar um viaduto sobre a Linha 

Férrea e o Rio Paraibuna. As áreas cortadas por esta proposta 

são rurais e não possuem ocupação imobiliária, evitando o 

impacto social e alto custo das desapropriações (vide propostas 

na Figura 14). 

 

O Contorno Leste é uma vicinal totalmente trafegável. O Trecho 

1 já foi estudado no Plano Estratégico de 2000, saindo do Km 81 

da BR267 no Bairro Floresta até o Km 1,3 da MG350 em Filgueiras 

com cerca de 20 km. Nesta localidade, seria melhorada a Rodovia 

já pavimentada que liga Filgueiras até a MG353 na altura do 

Hospital Dr. João Penido. Os Perfis destas duas alternativas 

podem ser conferidos com rampas menores que 8% (Figuras 12 e 

13). 
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Figura 12 – Perfil da Via Remonta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13 – Perfil do Contorno Leste (Trecho 1). 

 

O custo aproximado destas duas Rodovias segundo valores médios 

cobrados pelos Batalhões de Engenharia de Construção (BEC) do 

Exército Brasileiro para Rodovia Pista Simples com acostamento 

em terreno ondulado: 
 

Custo aproximado da Via Remonta: 

Viaduto na região do 4º GAC = 2 milhões 

Via Remonta = 9 km x 2 milhões / km = 18 milhões 

Custo do Cortorno Leste (Trecho 1): 

Contorno Leste = 20 km x 2 milhões / km = 40 milhões 
 

Custo Total Via Remonta + Contorno Leste 

(Trecho 1) = 60 milhões.  

 
Comparando com os 108 milhões da BR440, percebe-se o grande 

desperdício de recursos públicos para se criar problemas. 
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Figura 14 – Proposta de Anel Rodoviário I:PDDU (1996) e  

Plano Estratégico de Juiz de Fora (2000). 
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4.2 – Alternativa II: proposta 1 do NAGEA / UFJF 

 
O NAGEA – Núcleo de Análise Geo-Ambiental da UFJF é formado por 

equipe de professores, pesquisadores, técnicos e alunos de 

várias universidades públicas. É um Núcleo de Pesquisa 

registrado no Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento 

(CNPQ) e fornece apoio para o Curso de Especialização em 

Análise Ambiental da UFJF. Maiores detalhes no site 

www.ufjf.br/analiseambiental. 

 

A equipe do NAGEA percorreu em campo nos últimos meses várias 

alternativas de traçado para auxiliar na definição do 

necessário Rodo-Anel Microrregional de Juiz de Fora. 

 

Além de não concordar com a BR440, este Núcleo deu suporte ao 

Ministério Público Estadual do Estado de Minas Gerais - 

Promotora Thais Lamim Leal Thomaz – representante deste 

Ministério na Unidade Regional Colegiada da SUPRAM Zona da Mata 

sediada em Ubá, contra a Ligação BR040-MG353 proposta pelo DER 

nas cabeceiras e várzeas da Represa Dr. João Penido. 
 

Nas suas propostas, o NAGEA incluiu além da Via Remonta e do 

Contorno Leste (Trecho 1), a Via Paula Lima–EMBRAPA – que é 
outra opção à Ligação do DER aprovada de forma não adequada no 

COPAM. É uma outra opção também à Via Remonta, considerada área 

militar. Este Anel II ainda inclui o Contorno Leste (Trecho 2).  
 

A Via Paula Lima–EMBRAPA é uma estrada vicinal já trafegada 
em quase toda a sua totalidade. Com cerca de 36 km, ela sai da 

BR040 no Km 764 (localidade de Paula Lima) cerca de 10 km da 

Barreira do Triunfo. Este trecho da BR040 encontra-se 

praticamente duplicado, só faltando barreira física central 

(defensa ou canteiro) e acostamento. Entre a BR040 em Paula 

Lima e a MG133 na altura da EMBRAPA Gado de Leite, a estrada só 

tem um trecho que está fechado ao tráfego na Fazenda Apolinária 

com cerca de 2 km. A Vila Ribeirão São José é a única área com 

alguma ocupação. O final desta Via é na MG133 km 44, cerca de 

1,5 km do Trevo de Coronel Pacheco, evitando as 60 curvas da 

MG353 e a perigosa Serra do 12 (km 68 da MG353).  

 

As rampas máximas encontradas neste trecho aproximam-se dos 10% 

permitidos nas rodovias Pista Simples para áreas rurais 

onduladas. Contudo, o greide da Rodovia Final poderá ser 

modificado para valores máximos de 8%, atendendo as 

características das rodovias desta Região. Nos casos de rampas 

mais contínuas (extensão maior que 300 metros), pode-se 

projetar terceira faixa para os veículos pesados. Para 

exemplificar, a Av. Independência entre a Maternidade Terezinha 

de Jesus e o Viaduto de Acesso a UFJF tem rampa de 13%. 
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Figura 15- Perfil 

Altimétrico da Via 

Paula Lima-EMBRAPA 
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A Via Paula Lima–EMBRAPA poderá ser melhorada em termos de 
traçado e perfil, diminuindo a extensão de 36 km por estradas 

vicinais. Ela contorna a Bacia Hidrográfica da Represa Dr. João 

Penido por fora, não oferecendo risco para nosso principal 

manancial e permitindo grande vida útil para o Anel Noroeste – 

Nordeste de Juiz de Fora, conforme a Figura 16. 
 

O Contorno Leste (Trecho 2) é uma rodovia vicinal já 

existente totalmente trafegável com 8,8 km, sendo outra opção 

de Anel Rodoviário Leste de Juiz de Fora a partir do Bairro 

Filgueiras. Ele se conecta com o Trecho 1 e evita a Estrada de 

Filgueiras até o Hospital Dr. João Penido e o trecho pior da 

MG353 (Serra do 12), chegando no Km 60 da MG353 a cerca de 4,5 

km do trevo de Coronel Pacheco.  

 

O custo aproximado destas duas Rodovias segundo valores médios 

cobrados pelos BECs (Exército Brasileiro): 
 

Custo aproximado da Via Paula Lima-EMBRAPA: 

Via Paula Lima-EMBRAPA = 36 km x 2 milhões/km = 72 milhões 

Custo do Cortorno Leste (Trecho 1 + Trecho 2): 

Contorno Leste = (20 km + 9 km) x 2 milhões/km = 58 

milhões. 

Total da Via Paula Lima-EMBRAPA + Contorno 

Leste(completo)= 130 milhões. 
 

Esta Proposta de Anel Rodoviário II do NAGEA supera 

financeiramente a Proposta já estudada pela Prefeitura 

formada pela Via Remonta e Contorno Leste (Trecho 1) com 

custo de 60 milhões. Seria uma opção no caso de haver 

dificuldades de negociação com o Exército Brasileiro quanto 

à área da Remonta. Válido ressaltar que o custo desse 

RodoAnel ainda ficaria menor que os custos da BR440 (108 

milhões) + Rodovia de Ligação BR040-MG353 do DER (40 

milhões), totalizando 148 milhões. Ainda teríamos uma 

economia de 18 milhões, fora o custo social e ambiental. 
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Figura 16 – Proposta de Anel Rodoviário II: NAGEA / UFJF. 
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4.3 – Alternativa III: proposta 2 do NAGEA / UFJF 

 

A Via Paula Lima–EMBRAPA 2 é uma estrada vicinal com ótimo 
estado de rolamento e trafegável em toda a sua totalidade. Nos 

trabalhos de campo do NAGEA, foram encontrados até 

caminhões circulando por esta Rodovia Vicinal. 
 

Com cerca de 42 km, ela também sai da BR040 no Km 764 

(localidade de Paula Lima), desviando-se da anterior na direção 

da Usina até uma Ponte Rodoviária de acesso a Piau. Sem 

atravessar esta Ponte, a Via segue até a Fazenda Apolinária e 

bifurca para esquerda seguindo estrada vicinal já existente. 

Esta opção de traçado não passa por Piau (evitando impacto 

social), seguindo pela Vila Ribeirão São José até a MG133 km 

44, cerca de 1,5 km do Trevo de Coronel Pacheco (Figura 18), 

coincidindo com a mesma chegada da Via Paula Lima–EMBRAPA 

1. 
 

A pior rampa encontrada neste trecho foi de 10,84%, 

perfeitamente atenuada através do Projeto de um novo Greide. 

Correções de traçado e de greide tornariam esta estrada um 

Rodo-Anel Estratégico para várias cidades, induzindo o 

desenvolvimento para áreas rurais abandonadas, aliviando a 

pressão sobre os centros urbanos, principalmente Juiz de Fora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17– Perfil da Via Paula Lima – EMBRAPA 2. 
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O custo aproximado destas duas Rodovias, segundo valores médios 

cobrados pelos BECs (Exército Brasileiro): 
 

Custo aproximado da Via Paula Lima-EMBRAPA 2: 

Via Paula Lima-EMBRAPA = 42 km x 2 milhões/km = 84 milhões 

Custo do Cortorno Leste (Trecho 1 + Trecho 2): 

Contorno Leste = (20 km + 9 km) x 2 milhões/km = 58 

milhões. 

 

Total da Via Paula Lima-EMBRAPA 2 + Contorno 

Leste(completo)= 142 milhões. 
 

 

Esta Proposta de Rodo-Anel Microrregional III do NAGEA terá 

custo seis milhões menores que a BR440 (108 milhões) + 

Ligação BR040-MG353 do DER (40 milhões), totalizando 148 

milhões de reais e diversos impactos sociais e ambientais 

que não foram contabilizados devido à dificuldade. Qual 

seria o custo para a sociedade no caso de desativação das 

duas Represas de São Pedro e Dr. João Penido? 
 

Os três Rodoaneis propostos neste documento terão as 

seguintes vantagens:  
 

a) tornarão Juiz de Fora - de fato - uma metrópole 

indutora do desenvolvimento regional sem adensar os 

seus centros urbanos e evitando a favelização nas 

periferias; 

b) induzirão o crescimento das cidades da Microrregião 
para áreas rurais que precisam de investimento com 

reduzido impacto social;  

c) aliviarão a sobrecarga no sistema viário central de 
Juiz de Fora, aumentando a vida útil das Avenidas 

Deusdetch Salgado, Independência, Rui Barbosa, Rio 

Branco, Brasil, Juiz de Fora e outras vias arteriais; 

d) não oferecem nenhum risco as Represas de São Pedro e 
Dr. João Penido;  

 

A logística Porto Seco de Juiz de Fora e Aeroporto Regional 

Goianá - Rio Novo proporcionará novos rumos para a Zona da 

Mata mineira que ficará independente dos impostos do Rio de 

Janeiro e de Belo Horizonte, beneficiando Ewbank da Câmara,  

Santos Dumont, Lima Duarte, Piau, Chácara, Coronel Pacheco, 

Goianá, Rio Novo, Rio Pomba, Ubá, Visconde do Rio Branco, 

Viçosa, Bicas, São João Nepomuceno, Cataguases, Leopoldina 

e outros municípios, com impactos positivos diretos sobre 

as Microrregiões de Juiz de Fora, Ubá e Cataguases, enfim, 

rebatendo sobre toda a Mesorregião. 
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Figura 18 – Proposta de Anel Rodoviário III: NAGEA / UFJF. 
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