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Enchentes na Cidade Alta? Parece exagero, mas isto poderá acontecer devido 

aos erros grosseiros de Engenharia: projetaram a BR440 mais alta que os 

bairros adjacentes e canalizaram o Córrego São Pedro. Apesar de no resto do 

mundo a ordem ser descanalizar rios e córregos devido aos problemas 

gerados, em Juiz de Fora escolheram este caminho ultrapassado.  

Enquanto a Prefeitura de Juiz de Fora e o DNIT permitem a continuação desta 

Rodovia Federal BR440, os moradores da Rua Rosa Fattore Anselmo (Rua 

anterior a UPA São Pedro) tentam se proteger construindo muretas para conter 

a água. Após a chuva torrencial de 25/11/2010, o morador do número 130 

aumentou a altura da mureta para cerca de 50 centímetros.  

Já pensou ter que conviver diariamente com uma mureta de 50 cm na entrada 

da sua casa? 

Se o nível da água atingir a seção plena do canal (altura máxima), está previsto 

um aumento de cerca de 90 centímetros na altura da água nesta Rua. O que 

acontecerá com estas casas? Quem pagará os prejuízos para estes cidadãos? 

EMPA, DNIT, PJF? Quem pagará o IPTU dos “alagados da Cidade Alta”? 

A seqüência de fotos a seguir ilustra uma parte do problema social e de saúde 

pública que será criado nesta porção da cidade.  

 

Figura 1 – Nível da água no dia 26/06/2010 (estação da seca), manilha da Rua 

Rosa Fattore Anselmo e início da canalização do Córrego São Pedro. 
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Figura 2 – Nível da água em 26/11/2010 (5 meses após o registro da Fig.1), 

atingindo a manilha e mostrando o nível máximo devido à vegetação deitada. 

 

Figura 3 – Entrada da manilha na Rua Rosa Fattore Anselmo com mureta de 

proteção do número 130 (Quiral Química ao fundo). 
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Figura 4 – Morador da Rua Rosa Fattore Anselmo, n. 130, aumentando a altura 

da mureta após a chuva do dia 25/11/2010.  

 

Figura 5 – Morador construindo mureta de alvenaria de 50 cm: na pior das 

hipóteses, se água atingir topo do canal, a altura da água será cerca de 90 cm. 
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Figura 6 – Dispositivo de proteção contra enchente com 40 cm de mureta nas 

portas da sala e da cozinha da residência n. 125 da Rua Rosa Fattore 

Anselmo. 

Na ausência do Poder Público, os moradores tentam cercar a água no portão 

principal como no caso do n. 130 ou nas portas da sala e da cozinha como no 

n. 125. 

Contudo, com a construção do Canal foi criada uma limitação da Seção de 

Vazão do Córrego São Pedro que poderá agravar ainda mais esta situação. No 

caso de chuvas mais concentradas, se o Canal da BR440 trabalhar na altura 

máxima (seção plena – vide Figura 1), haverá um aumento na altura da 

lâmina d’água de cerca de 90 centímetros nesta Rua Rosa Fattore Anselmo.  

Juiz de Fora, 26/11/2010 
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