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INTRODUÇÃO 
  

Para facilitar o entendimento dos impactos negativos do traçado 

proposto para BR440 e o seu erro funcional de origem de não 

atender as características de um Anel Rodoviário em Juiz de 

Fora, este documento será dividido em dez trechos conforme a 

Tabela 1. Apenas houve “alguma” discussão dos seis primeiros 

trechos. Os quatro finais foram omitidos tendo em vista a 

complexidade de se discutir uma rodovia federal atravessando o 

centro principal e vários bairros densamente ocupados de uma 

cidade de quase 600 mil habitantes. É importante deixar claro 

que o Município de Juiz de Fora precisa urgentemente de um Anel 

Rodoviário “DE FATO”, sem por isso, ter que “SACRIFICAR” os seus 

principais mananciais de água para abastecimento e a população. 
 

Tabela 1 – Trechos situados no traçado e na área de influência 

da diretriz da BR440. 
TRECHO BAIRROS IMPACTADOS RECURSOS  

I - BR040 – VINA DEL MAR VINA DEL MAR, BOSQUE DO IMPERADOR E 

SÃO PEDRO 

SIM 

II - VINA DEL MAR – BOSQUE 

DO IMPERADOR 

VINA DEL MAR, BOSQUE DO IMPERADOR E 

SÃO PEDRO 

SIM 

III - BOSQUE DO IMPERADOR 

- BAHAMAS 

BOSQUE DO IMPERADOR E SÃO PEDRO SIM 

IV - BAHAMAS – CAMPO NOVA 

UNIÃO 

SÃO PEDRO SIM 

V - BORBOLETA BORBOLETA E CONDOMÍNIOS DO BOSQUE 

IMPERIAL 

SIM 

VI - VALE DO IPÊ – 

DEMOCRATA – MARIANO 

PROCÓPIO 

VALE DO IPÊ, DEMOCRATA E MARIANO 

PROCÓPIO 

SIM 

VII - SANTA TEREZINHA – 

CENTRO - NOSSA SENHORA DE 

LOURDES 

SANTA TEREZINHA, MANOEL HONÓRIO, 

CENTRO, VITORINO BRAGA, SÃO BERNARDO E 

N.S.DE LOUDES 

NÃO 

VIII - BAIRRO DE LOURDES – 

SANTO ANTÔNIO – JARDIM 

ESPERANÇA 

N.S.DE LOURDES, SANTO ANTÔNIO E JARDIM 

ESPERANÇA 

NÃO 

IX - BAIRRO DE LOURDES – 

VILA IDEAL – RETIRO - 

JARDIM ESPERANÇA 

N.S.DE LOURDES, VILA IDEAL PARQUE DAS 

PALMEIRAS, RETIRO E JARDIM ESPERANÇA 

NÃO 

X – SANTA TEREZINHA – 

GRAMA – MG353 

CENTENÁRIO, SANTA TEREZINHA, N.S. DAS 

GRAÇAS, ELDORADO, BOM CLIMA, QUINTAS 

DA AVENIDA, BANDEIRANTES, VIVENDAS DA 

SERRA, PARQUE GUARANI, GRANJAS 

BETHÂNIA, PARQUE INDEPENDÊNCIA E GRAMA  

NÃO 

 

Na Figura 1 temos a BR 440 na sua totalidade: Ligação da BR040 a 

BR267. Apenas os trechos de I a VI (em vermelho) foram 

submetidos tão só a licenciamento ambiental para canalização do 

Córrego São Pedro e para movimentação de terra. Esqueceram a 

Represa de São Pedro. A canalização do córrego abrange parte dos 

Trechos III e IV. Os Trechos de VII a X não tem recursos. Apesar 

do IBAMA e do TCU encontrarem irregularidades, a obra continua. 

Falta coragem para as autoridades. Vamos ao detalhamento. 
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Figura 1 – BR 440 no total: apenas trecho vermelho tem recursos. 
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I – Trecho 1 – BR040 - Vina Del Mar 

 

 
 

 

Figura 2 – Trecho 1 da BR440. 
 

Serão abordados neste Trecho os impactos ambientais e econômicos 

que acarretarão grave problema social e de saúde pública. 

 

 

1 – Aspectos Legais relativos ao Trecho 1 com respectivos impactos 
 

Este trecho da BR440 fere pelo menos três dispositivos legais: Lei Federal 4.771/65, Decreto 

Federal no. 87.561/82 e Lei Estadual 18.024/2009. 
 

1.1 - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E O CEEIVAP:   
 

O projeto da BR 440 corta área de preservação 

permanente (APP), entendida, nos termos do art. 2º, “a” e “b” da 

Lei n
o
. 4.771/65 (Código Florestal), como florestas e demais 

formas de vegetação natural situadas ao longo de rios, cursos 

d’água, e ao redor das lagoas e reservatórios, no caso em 

particular ao redor da  Represa de São Pedro. A distância mínima 

exigida pelo Código Florestal para APP é de trinta metros (30m). 
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O Decreto Federal n
o
. 87.561/82, que dispõe sobre as 

medidas de recuperação e proteção ambiental da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, em seu art. 6º declara como 

Áreas de Proteção Ambiental as áreas de proteção de mananciais, 

inserindo-se a área da Represa de São Pedro, conforme documento 

Projeto Gerencial CEEIVAP – 003-EX-80A. 

 
O referido Decreto delimita a área crítica de poluição, 

pelo perímetro que compreende a Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul, que integram o Projeto Gerencial CEEIVAP-003-EX-

80A, elaborado pelo comitê Executivo de Estudos Integrados da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEEIVAP, os quais 

encontram-se depositados na Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE.  

 
As áreas de proteção de mananciais definidas nos mapas 

de que trata o artigo 1º, entre elas a Represa de São Pedro - 

Proteção do manancial do tipo A serão proibidos (art. 6º, § 1º, 

Dec. 87561/82):  

 
a) a implantação de indústrias potencialmente 

poluidoras, capazes de afetar mananciais de água;  

 
b) a realização de obras de terraplenagem e a abertura 

de canais, quando essas iniciativas importarem em sensível 

alteração das condições Ecológicas locais (no caso específico 

deste Processo, não houve monitoramento da qualidade da água da 

Represa de São Pedro, fauna e flora antes do início da obra); 

 
c) o exercício de atividades capazes de provocar 

acelerada erosão das terras ou acentuado assoreamento das 

coleções hídricas (Córrego São Pedro está assoreado pela obra); 

 
d) o exercício de atividades que ameacem extinguir 

as espécies raras da biota regional. 

 
Em conformidade com art. 8º do Decreto de proteção à 

Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul impõe-se a compatibilização 

com as diretrizes estabelecidas por este Decreto aos 

investimentos e a concessão de financiamentos e incentivos da 

Administração Pública Federal, direta ou indireta na área de que 

trata o artigo 1
o
. 

 
Neste sentido, não resta dúvida que esta Rodovia BR 440 

corta área de preservação permanente da Represa, considerada APA 

Federal - área de proteção ambiental, ou seja, área de relevante 

interesse de proteção ambiental, cuja conservação da mata ciliar 

e proteção de seu entorno deve ser considerada de alto interesse 

público por ser de segurança e saúde pública.  
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“Todavia, como se não bastasse o argumento de que os Municípios têm a 
obrigação de respeitar as normas gerais ambientais ditadas pela União, o 
próprio dispositivo expressamente prevê, a necessidade de obediência 
aos princípios estabelecidos nas alíneas do art. 2º do Código Florestal 
Brasileiro, razão pela qual não prospera a alegação acerca da autonomia 
municipal para legislar fixando limites de preservação permanente menos 
rígidos do que aqueles previstos na lei federal. Neste sentido: Mandado 
de Segurança – Legislação Ambiental – Tratando-se de legislação de 
proteção ao meio ambiente, não pode a lei municipal abrandar exigências 
da lei federal. Interpretação do artigo 2º, da Lei 4771/65 – Recurso 
Improvido (TJSP – Ap. Nº 078.471.5/2-00 – Rel. Des. Lineu Peinado – j. 
08.06.99) 
(12º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, Ed. Imprensa Oficial de SP, 2007, Anelise 
G. Stifelman, in Áreas de Preservação Permanente em Zona Urbana, p. 104)    
 

1.2) A Lei Estadual 18.024/2009  
 

Esta Lei transforma as áreas de recarga de mananciais em 

Unidades de Proteção Integral. Nos termos da Lei Federal 

9.985/2000, o objetivo básico das Unidades de Proteção Integral 

é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos 

seus recursos naturais, ou seja, aquele que não envolva consumo, 

coleta, dano ou destruição dos recursos naturais. Não é o caso 

de Rodovias. As Figuras 3, 4 e 5 mostram o trecho da BR040 onde 

se inicia a BR440. Nas Figuras 4 e 5 pode-se observar a Mata de 

Galeria que será suprimida para construção do Aterro para BR440. 
 

 
Figura 3 – Trecho previsto para início BR440 - Km 792 da BR040. 
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Figura 4 – Trecho previsto para início da BR440 na BR040. 

 

 
Figura 5 – Mata de Galeria que será suprimida em estágio 

avançado de regeneração na saída da BR440. 
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 A figura 6 mostra com detalhe as Matas de Galeria que serão 

impactadas pela BR440 dentro das áreas de recarga da Represa. 

 

 
 

Figura 6 – Detalhe da Mata de Galeria na saída da BR440 com 

Represa de São Pedro indicada no fundo. 

 

O dano é eminente e será irreparável à água de classe especial que abastece quinze 

bairros de Juiz de Fora com cerca de 70 mil pessoas . 
 

A represa de São Pedro não foi considerada no 

presente projeto e está sendo rasgada pelas máquinas, 

juntamente com a Constituição e as leis de estilo, uma 

questão de saúde pública. 

 

 

2 – Da proximidade da BR440 com relação à Represa de São Pedro 

 
As Figuras de 7 a 12 mostram em planta e no local que as obras 

desta Rodovia impactarão de forma definitiva a qualidade das 

águas da Represa de São Pedro. Apesar de a Legislação exigir 

trinta metros de APP a partir das margens, obteve-se na seção da 

Barragem apenas 24 metros, no vertedouro 18 metros e nas seções 

piores, tem-se apenas 12 e 5 metros de distância, 

respectivamente. A Seção de 5 metros foi descoberta 

recentemente, pois de acordo com a Figura 7 a pior seria a 12 m.   
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Figura 7 – Detalhe das Seções na Barragem, no vertedouro e na 

Seção de 12 m. A seção a 5 metros não aparece neste projeto 

apresentado no COMDEMA, fornecendo a impressão de que alteraram 

posteriormente para mais próximo ainda do corpo hídrico. 
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Figura 8 – Estaca da BR440 cerca de 5 metros da Represa. 

 

 
Figura 9 - Borda da Estrada cerca de 12 metros da Represa. 
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Figura 10 – Aproximando mais a Seção a 5 metros da Represa. 
 

 
Figura 11 – Novo detalhe da Seção a 5 metros da Represa. 
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A pequena distância do corpo hídrico fatalmente levará resíduos 

oriundos do tráfego permanente de veículos para dentro da 

Represa. Sem a proteção da Mata de Galeria prevista legalmente 

no Código Florestal, metais pesados oriundos do atrito pneu x 

asfalto serão carreados para Represa.  

 

Estudos realizados por Rogério Chinelato de Souza no Programa de 

Pós-Graduação em Química da UFJF intitulado “Metodologia para 

Determinação de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos em 

Sedimentos e Solos Periféricos à Represa São Pedro – Juiz de 

Fora, MG”, defendida em 2008, encontrou altas concentrações de 

HPA´s próximo a BR040. Segundo o Autor “regiões que delimitam 

rodovias de grande fluxo de veículos como a BR040 estarão mais 

susceptíveis a contaminação por poluentes oriundos da pirólise 

de combustíveis. De acordo com a literatura, há uma tendência 

para diminuição da concentração de HPA´s à medida que os pontos 

de coleta se distanciam da rodovia. A forma que os HPAs chegam 

até as matrizes é pela deposição do material particulado 

contaminado do ar sobre a superfície da água e por conseqüência 

contribui com a contaminação da coluna d´água e do sedimento”. 

Amostras de solo coletadas a 10m da BR040 apresentaram maiores 

concentrações para compostos como fenantreno (0,024 µg.g-1 em 

peso seco), fluoranteno (0,027) e pireno quantificados (0,040). 

Já o sedimento da Represa ficou livre dos HPA´s, certamente, 

devido às distâncias de APP respeitadas e a Mata de Galeria. 
 

 
Figura 12 – Seção na sequência a 5m das águas da Represa. 
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2 – Das perdas econômicas com a Desativação da Represa de São Pedro 

A Represa de São Pedro atende atualmente de forma econômica quinze (15) bairros, a 

maioria sem necessidade de bombeamento: São Pedro, Novo Horizonte, Aeroporto, 

Jardim da Serra, Marilândia, Santana, Tupã, Alto dos Pinheiros, Jardim Casablanca, 

Morada do Serro, Adolfo Wiereck., Mirante, Serro Azul, Martelos, Dom Bosco ( uma 

pequena parte ). A opção Chapéu D’uvas encontra-se a 38 km com aumento nos 

custos de manutenção devido a extensão da adutora e necessidade de bombeamento. 

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará (COGERH) cobra 

0,60 R$ / m3 pelo uso da água pelas indústrias na Bacia do Semi-Árido. 

Considerando, segundo o site www.cesama.pjf.mg.gov.br/ , a produção média na ETA 

de São Pedro é de 120 litros / segundo, podendo chegar até 150 litros / segundo  no 

verão: 

Trabalhando com a Vazão Média = 135 l / s = 0,135 m3 / s  

Como 1 hora = 3600 segundos, resulta: Vazão = 486 m3 / h  

Como 1 dia tem 24 horas, resulta: Vazão = 11.664 m3 / dia 

Portanto, ao desativar a Represa, estaremos numa situação de risco (caso do semi-

árido), perdendo: 

Custo / dia = 0,60 R$ / m3 x 11.664 m3 / dia = R$ 7.000 reais / dia ou R$ 210.000, 00 

reais / mês. Considerando que a ETA de São Pedro é totalmente automatizada e 

que a CESAMA cobra em média 1,20 R$ / m3, sem contar a cobrança pelo esgoto, 

teremos uma perda de receitas da ordem de R$ 14.000 reais/dia ou R$ 420.000,00 

reais/mês. 
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II – Trecho 2 – Vina Del Mar - Bosque do Imperador 
 

 
 

Figura 13 – Trecho 2 da BR440. 

 
Neste trecho o Córrego São Pedro encontra-se a céu aberto com 

uma seção variando de 1 a 3 metros de largura, com trechos de 

apenas 1 metro de profundidade. Devido ao baixo gradiente 

(declividade), qualquer retenção a frente será suficiente para 

uma subida no nível da água, atingindo a própria pista de 

rolamento. Neste caso, o risco de enchente volta-se sobre a 

própria BR440, pois as rampas são extremamente suaves nesta 

região. Como a Rodovia encontra-se mais alta que os bairros 

adjacentes, os riscos de enchentes nas residências situadas as 

margens da Rodovia poderão tornar-se exponencialmente maiores e 

rotineiros.  

 

Vale registrar vários condomínios e loteamentos lançados nesta 

parte da Cidade Alta com grande parte dos lotes ainda vagos. A 

impermeabilização gradual devido à ocupação imobiliária 

acarretará no aumento do escoamento superficial de água para o 

Córrego São Pedro, naturalmente o lugar mais baixo desta Região. 

Se a Seção do Córrego não suportar os novos volumes de água 

teremos “enchente na Cidade Alta”, uma verdadeira “aberração 

técnica”, pois as partes altas das cidades sempre foram os 

locais mais seguros quanto a estes aspectos. 
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III – Trecho 3 – Bosque do Imperador – Bahamas 
 

 
 

Figura 14 – Trecho 3 da BR440. 
 

Este trecho também repete os riscos de enchentes do trecho 

anterior com o agravante de estar densamente ocupado. Desde a 

Rua Rosa Fattore Anselmo (primeira rua a esquerda do futuro 

viaduto) até a Rua “I” (última rua à esquerda na margem direita 

do Córrego) estão situadas em nível abaixo da Via.  

 

Na primeira Rua citada pode-se observar que a manilha de águas 

pluviais está com caimento para a própria Rua, o que poderá 

resultar no alagamento da mesma. Neste caso, parece que houve 

erro de execução do dispositivo de drenagem.  

 

Na Rua Major Lino Lima estão situadas duas unidades públicas de 

alto interesse social: a Estação de Tratamento de Água (ETA) e a 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Pedro. Estas unidades 

correm risco de serem afetadas caso o Córrego São Pedro suba de 

nível, o que fará com que os bueiros (até aqueles com inclinação 

correta para o Córrego São Pedro) funcionem ao contrário. Em 

todas estas ruas transversais, as redes criadas para tirar água 

poderão funcionar como ladrão do Córrego, extravasando para as 

ruas que estão mais baixas. A sequência de fotos a seguir 

ilustra um pouco deste grave problema social e de saúde pública. 
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Figura 15 – Detalhe da seção estreita e com pouca declividade. 

 

 
Figura 16 – Rua “I” com desnível de cerca de dois metros. 
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Figura 17 – Detalhe da caixa de passagem com manilha de água 

pluvial praticamente na mesma altura da na Rua “I”. 

 

A situação descrita na Rua “I” se repete em todas as ruas 

transversais contidas neste trecho: Rua José Tarcísio Glanzmann, 

Rua Cidade da França, Rua Major Lino Lima (UPA São Pedro) e Rua 

Rosa Fattore Anselmo, respectivamente da esquerda para a 

direita, conforme as Figuras de 14 até 28.  

 

Estas ruas já existiam antes da construção da Via São Pedro. 

Como se situam em cota inferior a Avenida principal, os riscos 

de enchentes poderão tornar-se freqüentes conforme Figura 16. 

 

As caixas de passagem recebem a rede de esgoto e de água pluvial 

das ruas laterais em nível pouco mais alto que a manilha de 

saída para o Córrego São Pedro, conforme a Figura 17. Observando 

a Figura 18, percebe-se que o aumento do nível da água do 

Córrego São Pedro comprometerá todo o sistema de drenagem. 

As manilhas poderão levar as águas do Córrego para as caixas, 

misturando-se com as redes de esgoto e criando um fluxo 

invertido nas ruas laterais que estão em cota mais baixa. Na 

Figura 23 comprova-se que a área já registra ocorrência de 

enchentes: marca da água na parede externa e dispositivos 

criados para barrar as águas. Tudo isto poderá ser agravado com 

a maior impermeabilização da Cidade Alta e com a retenção 

causada pela limitação devido à canalização do Córrego São 

Pedro. A Seção em forma de trapézio poderá agravar o problema. 
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Figura 18 – Saída dos bueiros de água pluvial e de esgoto muito 

próximo do nível da água do Córrego São Pedro – Rua “I”. 
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Figura 19 – Desnível da BR440 ao fundo e a Rua Cidade da França. 

 

 
Figura 20 – Detalhe do muro da Minasgás na Rua Cidade da França 

com desnível aproximado de dois metros até a Via São Pedro. 
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Figura 21 – Caixa de passagem na Rua Cidade da França. 
 

 
Figura 22 – Desnível da Via São Pedro até as casas da Rua Cidade 

da França. 
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Figura 23 – Cidade da França: dispositivo de proteção contra 

enchentes com marca da água na parede externa (cerca de 80 cm). 

 

 
Figura 24 – Rua Rosa Fattore Anselmo (Quiral Química ao fundo). 
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Figura 25 – Bueiro na Rua Rosa Fattore Anselmo. 
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Figura 26 – Bueiro da Rua Rosa Fattore Anselmo próximo do nível 

da água do Córrego São Pedro. 

 

 
Figura 27 – Detalhe do Bueiro da Rua Rosa Fattore Anselmo. 
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Figura 28 – Início da Canalização do Córrego São Pedro. 

 

É importante ressaltar que nos países desenvolvidos não se 

canaliza mais córregos em virtude dos problemas de limitação da 

seção de vazão para escoamento das águas. Os cálculos de 

engenharia têm falhado sistematicamente, ou seja, as técnicas 

tradicionais de estimativa de chuvas, escoamento superficial e 

outras variáveis utilizadas nos cálculos não tem sido capazes de 

quantificar os volumes reais de água que chegarão ao Canal.  

 

Neste caso específico de um bueiro triplo celular de concreto 

com três seções de 3m x 3m, com a ocupação gradativa da Cidade 

Alta x aumento das intensidades e durações das precipitações, 

poderemos ter problema de capacidade. A conseqüência será o 

represamento do Córrego que subirá, fazendo toda rede de 

drenagem pluvial funcionar ao contrário, ou seja, os bueiros ora 

utilizados para tirar as águas das ruas - por uma questão de 

topografia (nível da água) pelo princípio dos vasos comunicantes 

de Pascal - levarão as águas do Córrego São Pedro para as ruas 

laterais, causando alagamento e transtorno para as moradias. Os 

projetistas da BR440 preocuparam-se em proteger a Rodovia em 

detrimento dos bairros situados as suas margens. Existem ruas 

laterais que estão a mais de dois metros de desnível desta 

Rodovia, trazendo também riscos de acidentes ocasionados por 

queda de veículos sobre pedestres, conforme Figuras 16, 19 e 20. 
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IV – Trecho 4 – Bahamas – Campo Nova União 
 

 
 

Figura 29 – Trecho 4 da BR440. 

 
Este Trecho mostra de forma contundente a superproteção dada a 

BR440 em detrimento do Bairro São Pedro. Ignoraram que já 

existia um Bairro consolidado e rasgaram de forma agressiva a 

sua rica história. A ferida criada por esta Rodovia Federal 

Pista Dupla em área urbana totalmente antropizada dificilmente 

será cicatrizada ou paga por qualquer outra compensação. Não há 

justificativa para tamanha irracionalidade. 

 

As figuras a seguir mostram a divisão social do Bairro São Pedro 

ao meio, desapropriações, as possibilidades reais de enchentes 

nas ruas que desembocam na Av. Pedro Henrique Krambeck, além do 

próprio risco de acidentes com veículos caindo sobre a avenida 

citada, atingindo veículos, residências, comércio e pedestres. 

 

Toda a rotina deste Bairro será drasticamente alterada com 

tráfego de carretas substituindo o fluxo de atletas andando ou 

correndo na Via São Pedro. Poluições visuais, sonoras, do ar, 

das águas e do solo serão inevitáveis com aumento do tráfego, 

atingindo também as vias adjacentes, inclusive a UFJF. A Cidade 

Alta passará de manancial de abastecimento, lazer e área 

residencial para Estrada Federal com trinta metros de largura 

para Ligação a BR267? Vamos repetir o erro de outras cidades? 
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Figura 30 – Paredão de concreto formado pelo canal. 

 

 
 

Figura 31 – Paredão do Canal da altura da Van Escolar. 
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Figura 32 – Desnível entre BR440 e Av. Pedro Henrique Krambeck 

(variando de zero a dois metros). 

 



 

Núcleo de Análise Geo-Ambiental 

 

ONG Programa de Educação Ambiental 
 

 

28 

 
 

Figura 33 – Desnível BR440 e Av. Pedro Henrique Krambeck. 

 
 

Figura 34 – Risco de acidentes com veículos. 
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Figura 35 – Risco de Enchentes: seção do canal quase plena com 

ocupação das laterais (como se houvesse mais duas células/seções 

de galeria) em chuva ocorrida no mês de janeiro de 2010. 
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Figura 36 – Nível da água quase atinge as ruas laterais com 

destaque para a oficina e a Av. Pedro Henrique Krambeck. 
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Figura 37 – Trecho do Bairro São Pedro na altura do Campo Nova 

União. 

 

O trecho citado na Figura 37 é o que terá mais desapropriações 

conforme as linhas brancas mostradas. A plataforma abrange uma 

largura mínima de trinta metros.  

 

A população que não for desapropriada terá que conviver com o 

tráfego de carretas praticamente na porta das suas casas.  

 

Um Anel Rodoviário não deve passar por regiões urbanas já 

consolidadas. Levar tráfego pesado para áreas urbanas contraria 

o bom senso, aumentando o risco de acidentes e todo tipo de 

poluição. 

 

Outro aspecto relevante é a ineficiência deste tipo de solução, 

pois se deve inaugurar tal alternativa com possibilidade de 

saturação rápida na região de Santa Terezinha, ou seja, a vida 

útil deste tipo de solução é curta com elevado gasto econômico 

devido às obras de arte (canalizações, viadutos, pontes, 

passarelas, etc) e desapropriações com impacto social altamente 

negativo. Conforme poderá ser verificado na página 57, o custo 

desta obra está saindo o triplo dos valores verificados para uma 

rodovia em local menos “complicado”. 
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V – Trecho 5 – Borboleta  
 

 
 

Figura 38 – Trecho 5 da BR440 no Bairro Borboleta. 

 

Este trecho está situado em área com topografia acidentada, 

gerando grande movimentação de terra. O traçado segue paralelo a 

Rua José Lourenço Kelmer, também conhecida como Estrada da 

Mindoca. Esta Estrada é interditada com freqüência no período 

chuvoso devido aos deslizamentos de suas encostas associado com 

o tipo de solo e a alta declividade. 

 

A BR440 está alterando sobremaneira o equilíbrio desta área com 

retirada da vegetação, rampas íngremes e cortes com cerca de 

trinta metros (três banquetas, conforme Figura 38). Somando-se o 

tráfego permanente de veículos pesados, a instabilidade destas 

encostas pode tornar-se um risco grave para a população no 

período chuvoso. 
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VI – Trecho 6 – Borboleta – Vale do Ipê – Mariano Procópio  
 

 
 

Figura 39 – Trecho 6 da BR440. 
 

A semelhança do Trecho I (saída na BR040), a chegada da BR440 

acontece com grande impacto ambiental. Para vencer o grande 

desnível topográfico, foi projetado um viaduto na “Curva da 

Santinha” que entra de forma agressiva dentro da área de Mata 

Atlântica em estado avançado de regeneração. Este fragmento 

florestal funciona como corredor ecológico entre a Mata do Morro 

do Imperador e a Mata do Borboleta/Fábrica. A Av. Gentil Forn já 

causou uma grande ruptura entre estes fragmentos. Com a BR440 

haverá um impacto mais significativo, anulando a possibilidade 

de ligação destes fragmentos. Observando a Figura 39, haverá 

terraplenagem numa largura mínima de trinta metros com cortes em 

altura da ordem de cinqüenta metros (cinco banquetas). Com a 

eliminação da cobertura vegetal esta área poderá tornar-se 

instável com risco muito alto de novos deslizamentos. Será outra 

área problemática para a Defesa Civil de Juiz de Fora. 
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Figura 40 – Fragmento de Mata Atlântica que será suprimido. 

 

 
Figura 41 – Vista Frontal da Mata que será impactada, destacando 

o relevo acidentado e a Rua Benjamin Guimarães no Vale do Ipê. 
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Figura 42 – Seção do Córrego São Pedro com grande possibilidade 

de atingir muros de fundos das residências devido às enchentes. 

 

 
Figura 43 – Córrego São Pedro poderá espraiar sobre Rua Benjamin 

Guimarães causando enchentes na interface com Bairro Democrata. 



 

Núcleo de Análise Geo-Ambiental 

 

ONG Programa de Educação Ambiental 
 

 

36 

 

 
Figura 44 – Chegada da BR440. 

 
 

Figura 45 – Local de transposição da Linha Férrea com viadutos. 
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Figura 46 – Viadutos desembocarão na Av. Mariano Procópio. 

 
 

Figura 47 – Viadutos passarão ao lado do Conjunto “Estação 

Mariano Procópio” impactando-o de forma irreversível. 
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Figura 48 – Reforma do patrimônio histórico (Estação e Museu) 

para receber tráfego de veículos pesados (carretas). 

 
 

Figura 49 – Av. Mariano Procópio já está com tráfego saturado. 
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Figura 50 – Rua Duarte de Abreu receberá um viaduto. 

 
 

Figura 51 – Av. Rui Barbosa também receberá tráfego da BR440. 
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VII – Trecho 7 – Av. Brasil: Santa Terezinha – Centro – N.S. de Lourdes 

 
Figura 52 – Av. Brasil margem esquerda: chegada da BR440. 

 

Afirmam que a Av. Brasil é a BR267. É um grande erro tratar 

Rodovia Federal prevista para áreas rurais como via urbana: as 

características geométricas, tipo de tráfego e velocidade dos 

veículos são completamente diferentes, vide os manuais de 

projeto do antigo DNER (DNIT). A BR267 só volta a aparecer 

como Rodovia Federal no Bairro Jardim Esperança a 14,5 km 

deste local. 
 

No caso específico da Av. Brasil, matéria do Jornal Tribuna de 

Minas publicada em 12/11/2009 considera a região das pontes de 

Santa Terezinha o pior gargalo de tráfego de Juiz de Fora. A 

contagem do fluxo de veículos na Ponte Metálica Vermelha (que 

faz binário com a Av. Rui Barbosa) realizada pela SETTRA em 

agosto de 2009 contabilizou 2.721 veículos/hora. É um volume 

40% pior que o cruzamento da Av.Independência e Av.Rio Branco. 
 

Os veículos desembocarão nesta área complicada da Av. Brasil, 

muito próxima do grande centro da cidade. Os veículos pesados 

e leves cortarão a área central do município para conseguir 

atingir o Bairro de Lourdes. Haverá grande impacto visual e 

sonoro com aumento da poluição do ar e riscos de acidentes.  
 

SEGURAMENTE, ESTE É O MAIOR IMPACTO DA BR440: PIORAR A 

QUALIDADE DE VIDA NA ÁREA CENTRAL E VÁRIOS BAIRROS DE JUIZ DE 

FORA. É UM ERRO GRAVE E SEM PRECEDENTES NA HISTÓRIA RECENTE 

(FIGURA 53). ANEL RODOVIÁRIO TEM QUE SER POR FORA DA CIDADE. 
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Figura 53 – Trecho entre Santa Terezinha e Bairro de Lourdes. 
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VIII – Trecho 8 – Bairro de Lourdes – Santo Antônio – Jardim Esperança 
 

 
 

Figura 54 – Av. Brasil margem esquerda: chegada da BR440 no 

Bairro de Lourdes. 

 

De acordo com a Figura 55, o tráfego que pretende seguir para 

BR267 no Bairro Floresta terá que ser dividido nesta região: 

veículos de passeio seguirão pelas vias congestionadas e 

sinuosas do Bairro de Lourdes; o tráfego pesado seguirá pela 

Vila Ideal até a Rodovia União Indústria. 

 

Nas duas situações apresentadas, temos bairros já consolidados 

com suas vias urbanas próximas do limite de saturação no 

horário de pico. Este acréscimo de tráfego com destino a 

Bicas, Leopoldina, BR116 (Rio – Bahia) causará impactos 

negativos irremediáveis.  

 

As figuras seguintes mostram o problema que será criado dentro 

dos Bairros Nossa Senhora de Lourdes, Santo Antônio, Jardim 

Esperança e adjacências. 

 



 

Núcleo de Análise Geo-Ambiental 

 

ONG Programa de Educação Ambiental 
 

 

43 

 
Figura 55 – Divisão do tráfego de veículos leves e pesados. 

 

 
Figura 56 – Tráfego na Rua Nossa Senhora de Lourdes. 
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Figura 57 – Trecho sinuoso entre os Bairros de Lourdes e Santo 

Antônio. 

 

 
Figura 58 – Alameda Ilva Mello Reis: entrada do Santo Antônio. 
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Figura 59 – Alameda Ilva Mello Reis: sentido Jardim Esperança. 

 

 
Figura 60 – Chegada a BR267 na entrada do Jardim Esperança: 

outro trevo que divide o tráfego leve e pesado. 
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Figura 61 – N.S. de Lourdes – S. Antônio - Jardim Esperança.  
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IX – Trecho 9 – Vila Ideal – Parque das Palmeiras – Retiro – Jardim 

Esperança (Rodovia União Indústria até trevo da BR267) 
 

Retornando ao Bairro de Lourdes, as Figuras 60 e 62 mostram 

que o tráfego pesado terá que seguir pela Vila Ideal até a 

Rodovia União Indústria. Novamente, teremos as carretas 

atravessando áreas densamente urbanizadas, causando poluições 

do ar, sonora, visuais e aumentando os riscos de acidentes com 

pedestres e veículos em tráfego local.  

 

Ao atingir a Rodovia União-Indústria, uma das primeiras 

Rodovias Pavimentadas da América do Sul, depara-se com uma 

rodovia estreita, sinuosa e sem acostamentos. Já registra 

acidentes atualmente, o que poderá ser incrementado com os 

novos volumes gerados. 

 

Conforme poderá ser constatado nas fotos seguintes, o trevo 

para BR267 (sentido Bicas) está em local inadequado (curva), 

com limitações visuais e de comprimento de pista para as 

carretas aguardarem para a travessia. No Bairro Retiro, a 

ponte e o túnel sob a ferrovia são estreitos, não suportando o 

cruzamento simultâneo de duas carretas, ou seja, POTENCIAL 

RISCO DE ACIDENTES COM CARRETAS, VEÍCULOS LEVES E PEDESTRES. 
 

 
 

Figura 62 – Veículo pesado tem que seguir para Vila Ideal. 
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Figura 63 – Ponte para veículos pesados sentido Vila Ideal. 
 

 
Figura 64 – Trevo em curva: perigo para os veículos pesados. 
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Figura 65 – Veículo pesado ultrapassa faixa após conversão 

para BR267 (isto poderá ocorrer nos dois sentidos). 
 

 
Figura 66 – Retiro: Ponte com passagem para apenas um veículo. 
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Figura 67 – Retiro: túnel sob ferrovia não suporta cruzamento 

simultâneo de duas carretas: grande risco de acidentes. 
 

 
Figura 68 – Chegada no trevo para Jardim Esperança e Floresta. 
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Figura 69 – Trevo para Caeté. 

 

 
Figura 70 – Posto BR: reaparece de fato a BR267 como Rodovia 

Federal no Jardim Esperança a 14,5 Km da Av. Rui Barbosa. 
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De acordo com o Mapa da Figura 71, se a BR440 foi 

projetada para ligar a BR040 a BR267 ela deveria 

terminar na altura ou após este Posto BR colocado na 

Figura 70 no Bairro Jardim Esperança. O seu comprimento 

passaria de cerca de 9,2 km para 23,7 km (mais 14,5 

km), descumprindo os requisitos da DN COPAM 74/2004. 
Aliás, esta DN já foi descumprida porque os projetistas da BR440 

a consideram uma rodovia com função de Anel (vide Figura 72), 

deixando de existir a prerrogativa de mais de 10 km para 

Licenciamento. Este processo deveria ser Licenciado com 

exigência mínima de EIA/RIMA. Um Estudo de Impacto Ambiental 

mostraria todos os detalhes contidos neste parecer. 

 

Vale ressaltar que apenas neste trecho é que a Rodovia Federal 

BR267 volta a surgir com suas características técnicas. Todos os 

trechos anteriores encontram-se densamente urbanizados, com 

“VIAS URBANAS” sem preparo para receber tráfego pesado de 

“CARRETAS”. Inclusive, o custo de manutenção de pavimentos em 

áreas urbanas é altamente afetado por estes veículos, pois eles 

não deveriam passar por estas áreas. 

 
Esta ferida criada na cidade de Juiz de Fora dificilmente 

conseguirá cicatrizar. Virão obras atrás de obras para tentar 

mitigar os efeitos negativos desta Rodovia. Os administradores e 

funcionários públicos omissos devem ser responsabilizados 

legalmente por desperdício de recursos públicos, além do alto 

impacto social e ambiental desta obra. 

 

 

A Figura 72 mostra em destaque as principais vias que passam por 

Juiz de Fora. A BR040, a MG353 (sentido Ubá), a BR267 (sentido 

Lima Duarte) e a BR267 (sentido Bicas). Fica-se muito claro que 

a BR440 não cumprirá a função de ligar a BR040 a BR267. É um 

erro de origem considerar esta Rodovia como uma vantagem para 

Juiz de Fora em termos de Anel. Pelo contrário, ela induzirá 

tráfego para área central da cidade, agravando os problemas já 

existentes. Para cumprir a função de “Anel Rodoviário”, ela não 

poderia ter este traçado proposto pelo DNIT cerca de 32 anos 

atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Núcleo de Análise Geo-Ambiental 

 

ONG Programa de Educação Ambiental 
 

 

53 

 
Figura 71 – N.S. LOURDES, VILA IDEAL, RETIRO E JARDIM ESPERANÇA. 
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Figura 72 – Propostas de Anel Rodoviário do DNIT e do DER/MG. 
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X – Trecho 10 – SANTA TEREZINHA – GRAMA (MG353) 

 
Este trecho passa despercebido pela maioria dos cidadãos 

juizdeforanos, pois não coincide diretamente com o traçado da 

BR440. No entanto, é a direção natural da BR440 que desemboca na 

Av. Rui Barbosa coincidente com a diretriz geral da MG353. Do 

entroncamento da Av. Rui Barbosa com Av. Brasil até a MG353 na 

altura do Hospital Dr. João Penido, os seguintes bairros serão 

impactados: CENTENÁRIO, SANTA TEREZINHA, N.S. DAS GRAÇAS, 

ELDORADO, BOM CLIMA, QUINTAS DA AVENIDA, BANDEIRANTES, VIVENDAS 

DA SERRA, PARQUE GUARANI, GRANJAS BETHÂNIA, PARQUE INDEPENDÊNCIA 

E GRAMA. São bairros já consolidados, ressaltando que as Avenidas 

Alencar Tristão, Paracatu e Juiz de Fora apresentam um volume de 

tráfego próximo da saturação nos horários de pico. As figuras 

apresentadas a seguir mostram a vulnerabilidade deste Trecho. 

Não será possível evitar que os veículos com destino ao interior 

da Zona da Mata e os que se originam deste interior sigam por 

esta rota, piorando a qualidade de vida e aumentando as 

possibilidades de acidentes. 

 

 
 

Figura 73 – Av. Paracatu em frente aos Bairros Bom Clima e 

Quintas da Avenida. 
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Figura 74 – Av. Paracatu na entrada do Bairro Bandeirantes. 
 

 
 

Figura 75 – Av. Juiz de Fora no trevo para Filgueiras e Chácara. 
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Figura 76 – Av. Juiz de Fora na altura da UNIPAC. 
 

 
 

Figura 77 – Av. Juiz de Fora direção Hospital Dr. João Penido. 
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XI – CONCLUSÃO 
 

A BR440 é uma concepção totalmente ultrapassada de via 

de ligação, pois não ligará a BR040 a BR267. Se esta 

Rodovia for construída, teremos uma injeção de tráfego 

pesado no centro da cidade de Juiz de Fora, pois as 

carretas terão que atravessar todo o centro da cidade 

pela Av. Brasil para chegar no Bairro de Lourdes ou 

Vila Ideal. Como já foi colocado, a BR267 só reaparece 

fora da malha urbana no Bairro Jardim Esperança, cerca 

de 14,5 km do trecho previsto para finalizar a BR440 

(Figura 72). 
 

Esta Rodovia BR440 com custo atual da ordem de 110 

milhões (oficialmente 107.988.001,69 milhões), fora as 

desapropriações que ficarão por conta do Município, não 

trará benefício algum para cidade, com os seguintes 

impactos negativos: 
 

-desativação da Represa de São Pedro (perdas econômicas 

de R$ 14.000 reais/dia ou R$ 420.000 reais/mês); 
 

-impacto social de poluição sonora, visual e risco de 

acidentes nos seguintes bairros: Viña Del Mar, São 

Pedro, Borboleta, Vale do Ipê, Democrata, Mariano 

Procópio, TODO CENTRO DA CIDADE com destaque para Santa 

Terezinha, Centenário, Manoel Honório e todos bairros 

adjacentes a Av. Brasil, Bairro Nossa Sra. de Lourdes, 

Santo Antônio, Jardim Esperança, Vila Ideal, Parque das 

Palmeiras, Retiro e Floresta; 

 

impacto social de poluição sonora, visual e risco de 

acidentes nas Avenidas Paracatu e Juiz de Fora 

atingindo N.S. DAS GRAÇAS, ELDORADO, BOM CLIMA, QUINTAS 

DA AVENIDA, BANDEIRANTES, VIVENDAS DA SERRA, PARQUE 

GUARANI, GRANJAS BETHÂNIA, PARQUE INDEPENDÊNCIA E GRAMA 
 

-impacto ambiental de poluição do ar em todos os 

bairros citados anteriormente com piora da qualidade do 

ar em todo Vale do Rio Paraibuna - CENTRO DA CIDADE; 

 

-impacto social de desapropriações nos Bairros Viña Del 

Mar, São Pedro, Borboleta, Vale do Ipê, Democrata e 

Mariano Procópio; 
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-impacto social de divisão de bairros, principalmente 

nos Bairros São Pedro e Borboleta; 

 

-risco de enchentes nos Bairros São Pedro, Vale do Ipê 

e Mariano Procópio; 

 

-supressão de Fragmentos de Mata de Galeria na Represa 

de São Pedro; 
 

-supressão de fragmento de Mata Atlântica em estágio 

avançado de regeneração com função de corredor 

ecológico na Mata do Borboleta/Fábrica (Vale do Ipê); 
 

-impacto no patrimônio histórico “Conjunto Estação 

Mariano Procópio” e no Museu Mariano Procópio (uma das 

poucas áreas de lazer da cidade); 
 

-desperdício de recursos públicos devido aos custos de 

uma rodovia projetada para 32 anos atrás: a necessidade 

de várias obras de arte como canalização e viadutos 

para “tentar” adequar a obra a situação atual triplicou 

o custo da obra que atinge atualmente (valores 

corrigidos) 113 milhões / 9,2 km = 12,28 milhões/km 

(sem contar as desapropriações). O correto seria 

subtrair o trecho da Via São Pedro construído em 

administrações passadas, aumentando ainda mais este 

valor. Em local adequado, esta obra custaria em média 4 

milhões/km, 1/3 do valor que está sendo pago pelos 

contribuintes (nós). 

 
Figura 78 – Alto custo da obra: cerca de 12,28 milhões/Km.  
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Juiz de Fora, 20 de dezembro de 2010. 
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