
Política Camicase em Juiz de Fora: Chapéu D`uvas como justificativa para “Rodovias Assassinas” e 

“Especulação Imobiliária” 

 

Prezados e prezadas, 
 

Aconteceu no dia 22/02/2010 uma reunião do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) em Ubá 

(anexos), onde, por muito pouco, não foi aprovada a Licença para construção de uma Rodovia de Ligação entre 

a BR-040 – MG-353. Não se questiona a importância desta ligação que será essencial para o nosso 

"abandonado" Aeroporto Regional de Cargas Goainá – Rio Novo. Com LP e LI ad referendum do Estado em 

período de recesso, alegando caráter emergencial, foi proposta sem nenhuma discussão com a sociedade 

uma alternativa viária que passaria na cabeceira da Bacia Hidrográfica da Represa Dr. João Penido 

(anexo).  

Histórico: a Lei Municipal 11.817/2009 no seu Art. 1º simplesmente acrescentou uma letra “ f ” com relação à 

Lei Municipal 6.087/1981 Art. 9º, permitindo a ocupação para “implantação de infra-estrutura de alto interesse 

público”. Esta Lei, recentemente aprovada por unanimidade pelos nossos vereadores, sem perceberem, foi a 

abertura para a futura aprovação da letra “ g ” – será permitida a ocupação com lotes de.... É muito ingênuo 

acreditar que só iriam construir a rodovia, numa região já marcada pelo contraste entre ocupações de alto luxo 

na beira da Represa e invasões subnormais no seu entorno, todas irregulares, pois invadem as “Áreas de 

Preservação Permanente” – APP, criadas pela Lei 4.771/1965 (Código Florestal). Com a presença de apenas 

quatro cidadãos juizdeforanos – no universo de quase 600.000 habitantes – foram apresentadas alternativas de 

traçado passando por fora da Bacia Hidrográfica, o que levou o Ministério Público Estadual a pedir vistas no 

processo (anexo). 

Considerando a Resolução CONAMA 01/1986 do Conselho Nacional de Meio Ambiente - Art. 2º: dependerá 

de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo relatório (RIMA) o licenciamento de atividades 

modificadoras do meio ambiente, tais como: “I – Estradas de Rodagem com duas ou mais faixas de 

rolamento”. Importante esclarecer que duas faixas de rolamento correspondem à estrada pista simples; duas ou 

mais faixas por sentido correspondem às rodovias pista dupla. O processo citado anteriormente não tem 

EIA/RIMA, apesar de atravessar várias “APPs” e interferir em fragmentos de Mata Atlântica com impactos na 

flora e na fauna. É lamentável ver profissionais argumentando contra esta Resolução, apesar de saberem que não 

existe hierarquia: valerá sempre a legislação mais restritiva, seja federal, estadual ou municipal.  

O mesmo está acontecendo com a Rodovia BR-440, criada para tirar o tráfego pesado da cidade? Como assim? 

Uma Rodovia Pista Dupla que foi licenciada no Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA) 

por 14 votos a 1. Cadê o EIA/RIMA? Existe Compensação Ambiental? O argumento utilizado pelo poder 

público municipal para conseguir aprovação foi “movimentação de terra da BR-040 até o Bairro Borboleta”. O 

detalhe é que esta Via passará cerca de 15 metros da Represa de São Pedro, dividindo este Bairro ao meio 

(grave impacto social), com grandes possibilidades de intervenção na Mata do Borboleta/Fábrica - infringindo a 

Lei 11.428/2006 (Lei de proteção da Mata Atlântica) - atingindo o seu destino que é a Av. Rui Barbosa, área 

com tráfego já saturado: segundo a SETTRA, a Ponte de Santa Terezinha é o pior gargalo de tráfego em JF e 

recebeu 2.721 veículos/hora em 2009. 

Se os licenciamentos destas “Rodovias Assassinas” prosperarem, haverá desativação, inicialmente, da Represa 

de São Pedro, responsável por cerca de 8% do abastecimento da cidade; a Bacia do Córrego Espírito Santo, 

responsável por cerca de 40%, já agoniza sem nenhuma lei de proteção, com diversos tipos de usos que 

ameaçam a qualidade das suas águas; finalmente, a Represa Dr. João Penido, responsável por cerca de 50% (ou 

mais) poderá ser a próxima vítima, vide a sensibilidade dos nossos Três Poderes e do nosso Estado. 

Sob este ponto de vista, a Barragem de Chapéu D`uvas, que era para ser uma reserva estratégica para os 

municípios do seu entorno e para as gerações futuras, tornou-se justificativa para uma política camicase, ou 

seja, pode-se abrir rodovias que terão grande impacto negativo, pois, na seqüência, “matarão” aos poucos os 

nossos mananciais através da indução de todo tipo de ocupação. No momento em que o recurso essencial para a 

vida, a água, ganha importância notória em todo o Mundo, Juiz de Fora e a Zona da Mata “se dão ao luxo” de 

permitir construção de estradas e antropização nas áreas dos seus principais mananciais para privilegiar quem? 

Raciocínio de uma elite que só visa o interesse econômico e considera - segundo representante do Brasil na 

COP 15 (Copenhaguem) -, “o meio ambiente como uma ameaça ao desenvolvimento sustentável”. Na verdade, 

queriam dizer outro tipo de desenvolvimento... 

Nas próximas reuniões do COMDEMA e do COPAM convido (queria convocar) os irmãos juizdeforanos 

e da Região para ajudar nesta luta contra esta POLÍTICA CAMICASE. No final, não me venha reclamar 

do aumento das tarifas, dos impostos, do concreto, do asfalto, dos deslizamentos, das enchentes, da falta 

de áreas verdes, da freqüência e intensidade dos fenômenos ambientais, etc. A culpa é exclusivamente 

desta alienação que tomou conta da nossa SOCIEDADE.  

REAJA!!! DENUNCIE!!! Cobre dos seus representantes! Solicite Audiências Públicas! Ação Popular! 

Ação Civil Pública! Converse com seus familiares, amigos, colegas de trabalho e vizinhos! A sua 

qualidade de vida e a sobrevivência digna dos seus herdeiros é o que está em jogo. 

 

Prof. Cézar Henrique Barra Rocha (Faculdade de Engenharia / Universidade Federal de Juiz de Fora)  


