
 

DENÚNCIA AO CQC 

Estou escrevendo este e-mail para protestar contra duas rodovias que foram licenciadas para 

construção em Juiz de Fora - Minas Gerais.  

 PARTE 1: 

Uma dessas Rodovias chama-se BR440 e está sendo proposta pelo Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT). É uma estrada Pista Dupla (com quatro faixas de 

rolamento) patrocinada pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) com cerca de 9 

km e custo de 113 milhões: cerca de 12 milhões / km, o triplo do valor normal de mercado.  

Uma verdadeira aBeRração. Além do alto impacto financeiro (desperdício de recursos 

públicos), esta obra tem os seguintes problemas: 

1) Passa a cinco metros da Represa de São Pedro (responsável por 8% do abastecimento da 

cidade, cerca de 15 bairros); 

2) Atravessa diversos bairros consolidados, dividindo-os ao meio e causando um grande 

impacto social: para as pessoas irem visitar parentes, ir na Igreja, escola, padaria, etc, terão 

que atravessar passarelas de pedestres distantes (nem estavam previstas no projeto original); 

3) Canalizaram o Córrego São Pedro com seção insuficiente para escoar as águas pluvias numa 

chuva concentrada: o resultado será o alagamento das ruas adjacentes a Rodovia, com alto 

impacto social e ameaça a saúde devido as doenças de veiculação hídrica. Em alguns casos, a 

BR440 ficará dois metros acima do Bairro, ou seja, só pensaram em proteger a Estrada; 

4) Várias desapropriações que ainda não foram pagas pela Prefeitura de Juiz de Fora; 

5) Supressão de Matas de Galeria ao redor da Represa de São Pedro e da Mata do 

Borboleta/Fábrica, um dos poucos fragmentos que ainda existem em Juiz de Fora; 

6) Esta BR440 está projetada para terminar nas Av. Rui Barbosa e Brasil, um dos piores 

gargalos de tráfego da cidade (quase 3.000 veículos/hora); 

7) Injetará tráfego pesado no centro de Juiz de Fora e vários bairros, aumentando a poluição 

sonora, visual, os índices de acidentes e, principalmente, poluindo o ar de toda a cidade que 

fica confinada no Vale do Rio Paraibuna (Av. Brasil). 

 Finalizando, esta Rodovia não cumprirá função de transporte alguma na cidade de Juiz de 

Fora, inviabilizando uma Represa, cortando fragmentos de Mata Atlântica, infringindo vários 

dispositivos legais e estimulando a especulação imobiliária na Cidade Alta, favorecendo apenas 

a Empreiteira EMPA, políticos e empresários do ramo imobiliário. 

   

 

 



PARTE 2: 

 A segunda estrada  é a Ligação BR040-MG353, conhecida como Rodovia do Aeroporto. Foi 

proposta pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER/MG), licenciada 

no trator, sem EIA/RIMA, audiência pública e nenhuma discussão com a sociedade. Para a 

nossa sorte, ainda não começou a ser construída porque o recurso de 47 milhões foi gasto em 

outras obras de Minas Gerais.  É um projeto de 15,3 km em Pista Simples (duas faixas de 

rolamento) que atravessa os principais córregos e várzeas que abastecem a principal represa 

da cidade - Represa Dr. João Penido. Esta Represa abastece 50% da população, chegando a 

65% na época da seca. Novamente, o objetivo é estimular a ocupação imobiliária nesta área 

que deveria ser protegida. 

  

Infelizmente, os políticos famosos (inclusive um ex-presidente que se elegeu senador por 

Minas) não parecem preocupados em impedir estes dois crimes ambientais. 

  

Estamos enviando alguns pareceres técnicos em anexo para a equipe da BAND analisar. 

Importante registrar que não somos ecochatos fanáticos ou contra o progresso: propomos 

alternativas de Rodoanel para a cidade que estão no Plano Diretor (e foram esquecidas sem 

motivo) e aproveitam estradas já existentes (muito mais barato), poupando as Represas de São 

Pedro e Dr. João Penido, trazendo “DE FATO” o PROGRESSO. 

  

Aguardo retorno. 

  

Muito obrigado! 

  

Prof. Dr. Cézar Henrique Barra Rocha - Universidade Federal de Juiz de Fora 

Tels (32) 2102-3414 / 9977-4077 


