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APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

A bacia hidrográfica do córrego São Pedro está situada na região Oeste de Juiz de Fora, 

conhecida também como Cidade Alta; estando situada na escarpa do platô que divide as bacias dos 

rios Peixe e Paraibuna, este último do qual o córrego é tributário da margem direita. Constitui uma 

bacia elevada em relação à bacia principal, porém forma uma grande área de aplainamento, que se 

estende por 9Km, com médias altimétricas de 850m e declive de 0,25%, facilitando e 

impulsionando a ocupação (GERALDO, 2011). 

A bacia é uma das mais importantes da área urbana de Juiz de Fora, pois nela está situada a 

represa Cruzeiro de Santo Antônio, responsável pelo abastecimento de 9% da cidade. 

A represa vem sofrendo com efeitos da acelerada urbanização da região, que constitui eixo 

de expansão urbana da cidade, tendo apresentado, sobretudo nas últimas três décadas, grande 

crescimento populacional atrelado à diversificação das formas de uso e ocupação do solo. Destaca-

se neste contexto a implantação da BR-040 em 1982 em decorrência do Projeto Cidades Médias do 

Banco Interamericano (BIRD), quando houve um grande impulso a ocupação permanente na região 

(GERALDO, 2011). No período de 2001 a 2011, observa-se que a BR-040 tornou-se foco de uma 

série de investimentos públicos e/ou privados em infra-estrutura e equipamentos consubstanciados 

pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, que refletiram na valorização do preço do 

solo urbano na área, consolidando o entorno da rodovia como eixo de valorização e expansão 

urbana.  

Didaticamente, pode-se dividir a região em três sub-bacias: alto curso, médio curso e baixo 

curso (GERALDO e TANAGINO, 2009). Cabe salientar que o alto curso é cortado pela BR-040, e 

que após a implantação da rodovia houve a instalação de diversos granjeamentos de classe média 

alta e alta na área. Esta rodovia contribui para o assoreamento dos corpos hídricos do alto curso e 

também da represa. Embora, o alto curso seja menos densamente povoado já “sofre” com as 

pressões do mercado imobiliário. 

A modernização do sistema viário tem ameaçado continuamente a bacia e seus usos. O 

Plano Diretor da Cidade Alta de 1977 e posteriormente o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano de 2004 apontaram a necessidade da instalação de uma via semi-expressa que ligaria a 

Cidade Alta ao setor norte. Contudo, foi iniciada a obra de implantação da BR-440 em 2009, com o 

mesmo traçado que teria a via semi-expressa. A rodovia terá três viadutos, duas pistas de rolamento, 

acostamento, canteiros, passeios e passarelas para pedestres. 

A BR-440 seria suposto eixo de ligação entre a BR-040 e a BR-267. O que efetivamente não 

irá acontecer, pois a rodovia liga a BR-040 ao bairro Mariano Procópio. O bairro possui transito 

intenso de veículos, inclusive de cargas, além de passagens de nível, com trens da MRS Logística, 

sendo que em determinados horários o trânsito fica parado por até 5 minutos. Após três anos e com 

alguns embargos as obras da rodovia ainda não foram concluídas. 

Com o percurso de 9 Km e custo de 120 milhões de reais, o órgão ambiental responsável 

pelo licenciamento da obra foi a Agenda JF (órgão municipal), que para a implantação da rodovia 

fracionou a obra e, portanto, liberando licenças parciais. Fato muito negativo, pois uma obra deste 

porte deveria ter os possíveis impactos sócio-ambientais danosos analisadas integralmente. 

O traçado da rodovia passa limítrofe a represa, desrespeitando o Código Florestal (Lei 

Federal n° 4471/65) que institui áreas de proteção permanente nas margens de corpos hídricos; 

podendo, inclusive comprometer a qualidade das águas; no caso de um manancial a qualidade das 

águas é fundamental para seu uso, dependendo diretamente das formas de uso e de ocupação 
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desenvolvidas em toda a área da bacia (MACHADO, 2001). Assim, a modernização da malha viária 

e a expansão imobiliária comprometem objetivamente as possibilidades de uso futuro do manancial. 

Neste sentido é importante salientar que o próprio material utilizado para compor o asfalto, a saber, 

escória possui metais pesados e pode por percolação contaminar águas e o subsolo. 

A configuração dos canais da bacia sofreram grandes modificações ao longo dos anos, pela 

construção da represa em 1940 e pelas obras de retificação do córrego, alterando seu curso, volume 

e a quantidade de água, contribuindo para o aumento das enchentes e até mesmo ocorrência de 

inundações. Mas a grande alteração da bacia está relacionada às obras da BR-440, quando o traçado 

da rodovia propiciou a canalização do córrego São Pedro em seu médio curso. Este fato somado ao 

aumento das áreas impermeabilizadas, bem como a retirada da vegetação e ocupação dos topos de 

morro contribuem para intensificar as inundações no médio e baixo cursos. Pois, um maior volume 

de água atinge em menor tempo o ponto mais baixo da bacia. E, segundo estimativas o pico de 

vazão pode aumentar em até 6 vezes em áreas urbanizadas (TUCCI, 1995). As inundações são 

agravadas pelo número insuficientes de bocas de lobo, e pelo fato de muitas serem depósitos de 

lixo. Dessa forma a canalização irá efetivamente agravar o quadro de inundação na região. Além 

dos fatores supracitados, há ainda o fato das redes de captação de esgoto ser a mesma da captação 

águas pluviais, acarretando uma superutilização da rede, fator considerado uma das principais 

causas de inundações urbanas no país (idem). 

A implantação de uma rodovia na área urbana acarreta grandes impactos para população 

residente no entorno. Segundo Hotz (2005), os moradores já se preocupavam com a implantação de 

uma via semi-expressa na região, e nas consequências que traria para a mobilidade de pedestres e na 

divisão do bairro. No caso de uma rodovia os impactos são ainda mais intensificados, prejudicando 

o transito na área, afetando a mobilidade entre pedestres, mas também as relações entre vizinhos. 

Vale lembrar que diversos imóveis foram e ainda serão desapropriados pela obra. 

Desta forma, a modernização da malha rodovia tem afetado efetivamente a dinâmica da 

bacia hidrográfica do córrego São Pedro. No caso da BR-440, apesar da construção ser aprovada 

pelo órgão ambiental responsável há diversos aspectos que podem ser questionados – poluição 

sonora e visual, poluição do ar, supressão de áreas de mata, retirada do córrego da paisagem e 

intensificação das enchentes. 
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