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Movimento da sociedade civil organizada
S.O.S BR 040

À
4ª Superintendência da Polícia Rodoviária Federal
Praça Antonio Mourão Guimarães, s2n - Cidade Industrial, Contagem - MG, 322/0-905

Ref.: Carretas de transporte de minério na BR 040

O movimento da sociedade civil organizada, denominado S.O.S BR 040, é composto por usuários da
BR 040, a grande maioria também moradora do entorno da citada via e que, diante dos inúmeros e
gravíssimos problemas enfrentados ao trafegarem pela citada BR, problemas estes sem solução,
mesmo com a privatzação da BR, decidiram se unir para buscar junto às autoridades competentes,
solução ou mitgação do caos e abandono que reinam naquela via de altssimo e perigoso fuuo de
veículos,  caminhões  e ônibus  e  que tantas  vidas  já  ceifaram  barbaramente.  Diante  do quadro
dantesco com que se deparam diuturnamente ao trafegar pela BR 040 e que coloca em risco a vida
de todos os usuários e por intermédio do deputado Fred Costa, os integrantes do movimento vêm
trazer junto a V.S.ª. dentre tantas outras demandas que temos, a que mais afige e preocupa no
momento, que é o grande, danoso e irresponsável tráfego de caminhões carregados de minério,
pela BR 040, mais especifcamente, no trecho entre os municípios de Conselheiro Lafaiete e Belo
Horizonte. 

Como é cediço, um número considerável de mineradoras está localizado no trecho supracitado da
BR 040, mineradoras estas que escoam a produção por esta via através de carretas  e que muitos
transtornos têm causado aos usuários, tais como:

a) Volume excessivo de carretas e Velocidade excessiva: A olhos nus, pode-se verifcar como
o número de carretas de minério aumentou consideravelmente no últmo ano. Todos que
trafegam  pela  BR  040  no  trecho  já  mencionado,  deparam-se  com  muitas  e  enormes
carretas carregadas com minério, que trafegam em velocidade muito acima da permitda,
sem que nada seja feito pelas autoridades competentes. O que faz com que os motoristas
das mesmas se sintam à vontade pra contnuar desrespeitando as leis de trânsito, uma vez
que não haverá quaisquer consequências, ao mesmo tempo em que colocam os usuários
em situação de altssimo risco de vida. Como um único euemplo do que se vivencia quase
que  diariamente,  segue  foto  do  últmo  acidente,  em  que  o  motorista  do  veículo  foi
atngido por uma dessas carretas no entroncamento das BRs 040 e 356r e se salvou por um
milagre.





b) Danos materiais:  pode-se afrmar,  sem medo de errar,  que não há quase nenhum
único usuário da BR 040, esteja ele de motocicleta ou de carro, que não tenha sido
atngido por pedras  atradas  pelos  caminhões de minério,  seja  na  lataria  ou para-
brisas,  eupondo-os ao perigo e gerando prejuízos atrás de prejuízos. Fato é que as
carretas de minério deveriam trafegar obrigatoriamente com a carga coberta e não o
fazem ou o fazem mal, o que de nada adianta.

c) Acostamento e trevo utlizados como área de espera de demanda, estacionamento,
área de descanso etc:  durante todo o dia, o trevo e o acostamento da BR 040, no
entroncamento com a BR 356r, é utlizado para as fnalidades descritas no ttulo deste
sub item. Um número considerável de carretas fcam naquela área, ao que tudo indica,
aguardando demanda das mineradoras e fazem daquele trecho um perigo para os
usuários em vários aspectos, como o de trânsito, bem como o relacionado à segurança
pessoal. Torna-se perigoso trafegar no local dependendo do horário, como no raiar do
dia em que há maior concentração de carretas, como podem comprovar as fotos que
se seguem, mas durante todo o dia permanecem ali  em maior ou menor número,
conforme a demanda. 
Além  deste  ponto,  citamos  também  o  acostamento  no  km  r12  (Jardim  Profeta  –
Congonhas), onde a pista já é estreita e o acostamento junto a ponte é usado para
estacionamento de carretas, diminuindo a largura da pista para apenas 8 metros, em
uma interseção com vias municipais.

Como pode ser verifcado nas imagens que se seguem:



Congonhas (km 6/2)



d) Minério na pista de rolagem e no ar: imprescindível se faz, a adoção de medidas para
acabar ou  mesmo reduzir  a  sujeira  deiuada  pelas  carretas  de minério  na  pista  de
rolagem da BR 040 e no ar, principalmente nas prouimidades das mineradoras, em
especial no trecho do Vale do Sol, onde está situado o posto a PRF Nova Lima. Tais
resíduos de minério trazem um perigo incomum aos usuários da BR, principalmente
quando o caminhão-pipa joga água para baiuar a poeira, o que transforma o asfalto em
verdadeira armadilha, em verdadeira pista de “sabão”. Ou é a poeira eucessiva ou é o
barro eucessivo, que tra a visibilidade, que torna a pista escorregadia, que torna o
tráfego mais perigoso do que já é com o volume acentuado de carretas que só andam
em velocidade eucessiva, sem falar no dano ambiental causado por tamanha poeira no
ar.



e) Redução da velocidade permitda nos trevos e cruzamentos: para maior segurança
dos  usuários  da  BR  040,  mister  se  faz  a  redução  da  velocidade  nos  trevos  e
cruzamentos, uma vez que são em nível e devido ao alto número de veículos e da
velocidade eucessiva que empregam. A cada vez que o usuário tem que cruzar a via ao
sair de um cruzamento, a vida dele corre um risco inimaginável, donde a redução da
velocidade nestes locais viria a reduzir signifcatvamente o risco de morte. 

Citamos, meramente como euemplo, o TREVO DE MOEDA, o qual é em nível, atende a
população  de  Moeda,  Belo  Vale,  Condomínios  Aconchego  da  Serra  e  Villabella,
Mineração Herculano;  além de ser o  últmo retorno antes da  praça de pedágio,  e
acesso à duas Unidades de Conservação (Monumento Natural da Serra da Moeda e
Parque Estadual de Arêdes).
O trevo, apesar de situar-se a menos de 1 km da praça de pedágio, não tem iluminação
e já conta com dois radares para diminuição de velocidade para 80 km/h, mas essa
velocidade não permite o cruzamento da pista com segurança. Consideramos que a
velocidade máuima permitda no trevo deveria ser de 40 km/h, tal qual no trevo do
Município de Ewbank Câmara, no mesmo trecho da rodovia.

Desta forma, sabedores do comprometmento da PRF com o funcionamento adequado do tráfego
nas rodovias em sintonia com as leis de trânsito, bem como o comprometmento com a segurança
dos  usuários  das  mesmas,  solicitamos  à  V.SAS.  que sejam adotadas  medidas  efcientes  para a
contenção de abusos pratcados pelos motoristas das carretas de minério e demais veículos. Que
sejam adotadas medidas para sanar ou mitgar os problemas aqui apontados, de forma a garantr a
segurança dos usuários da BR 040, ao se deslocar por ela., tais quais:

1) Maior fscalização, e presença da Polícia Rodoviária Federal, através de radares móveis e
blitzes.

2) Fiscalização,  mesmo que esporádicas,  nas saídas de mineradoras, nas interseções de
seus acessos com a BR040 ou por todo o trecho, averiguando o estado de limpeza dos caminhões,
contenção segura do material transportado e condições gerais dos veículos.

3)  Fiscalização  contnua  nos  trevos  e  acostamentos,  onde  ha  aglomeração  de  veículos
estacionados.

4) Redução da velocidade máuima permitda nos trevos e interseções, principalmente nos locais
com radares preeuistentes, como, por euemplo, no TREVO DE MOEDA, onde a velocidade máuima
permitda deveria ser de 40 km/h.
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