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Resumo 

 

Localizado no sudeste de Minas Gerais, o Município de Juiz de Fora contava em 

2008 com uma população de 520.612 habitantes, constituindo-se num dos principais 

centros urbanos do estado. A melhoria da qualidade de vida da população, a dinâmica 

do mercado imobiliário, a forte polarização exercida na Zona da Mata Mineira e em boa 

parte do Estado do Rio de Janeiro e os esforços constantes das administrações 

municipais em consolidar o papel de Juiz de Fora como centro comercial e prestador de 

serviços reforçam a necessidade de se garantir o abastecimento de água no século XXI. 

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo elaborar análises prospectivas 

sobre os recursos hídricos em âmbito municipal, sendo a pesquisa dividida em três 

etapas gerais: a avaliação da quantidade hídrica disponível, a avaliação da demanda 

hídrica e a avaliação da capacidade hídrica de suporte do Município de Juiz de Fora. Os 

resultados obtidos mostram que a incorporação de novos mananciais ao sistema de 

abastecimento público de água do município e a otimização da vazão de regularização 

dos mananciais atualmente utilizados certamente deixariam Juiz de Fora numa posição 

confortável em termos de disponibilidade de recursos hídricos. Porém, o cenário atual 

revela uma situação bem mais crítica, apontando para a futura desativação da Represa 

de São Pedro, a sobrecarga crescente da Represa Dr. João Penido e a inevitável 

expansão da capacidade de atendimento do Sistema Norte. A avaliação da capacidade 

hídrica de suporte demonstrou que o Município de Juiz de Fora, de forma geral, pode 

ser classificado como exportador hídrico. Porém, se considerarmos a atual quantidade 

hídrica disponível do município, a população equivalente à qualidade hídrica já foi 

superada nos três cenários de crescimento demográfico considerados, sendo este o 

indicador mais restritivo entre aqueles analisados. O indicador relativo à ocupação 

urbana seria superado, no cenário de crescimento demográfico máximo, somente por 

volta de 2023. Em nenhum dos cenários de crescimento demográfico considerados o 

indicador relativo à quantidade hídrica disponível seria superado nos próximos 40 anos 

se houver a expansão do atual sistema de abastecimento de água municipal. 

Considerando-se as condições atuais do sistema de produção de água do município, o 

indicador relativo à quantidade hídrica disponível, no horizonte temporal dos próximos 

30 anos, seria superado apenas num cenário de crescimento demográfico máximo, 

revelando ser este o indicador menos restritivo entre aqueles analisados. 



Abstract 

 

Located in the southeast of Minas Gerais, the city of Juiz de Fora in 2008 had a 

population of 520.612 people constituting one of the main urban centers of the state. 

The improvement of the population’s quality of life, the dynamics of the housing 

market, the strong polarization exercised in Mata Mineira Zone as well as in a great part 

of Rio de Janeiro, the constant efforts of the municipal administrations to consolidate 

the role of Juiz de Fora as a commercial center and service provider reinforce the need 

to ensure water supply in the XXI century. In this context, this work aimed at preparing 

prospective analysis on water resources at a municipal level. This research is divided in 

three general steps: evaluation of the available water quantity, the assessment of water 

demand and evaluation of water to support the city of Juiz de Fora. The results show 

that the incorporation of new sources to the system of public water supply of the 

municipality and the optimization of flow rate adjustment of springs currently used 

would certainly let Juiz de Fora in a comfortable position in terms of availability of 

water resources. But the current scenario reveals a critical situation, pointing to the 

future decommissioning of São Pedro dam, the growing overloading of Dr. João Penido 

dam and the inevitable expansion of the Northern System service capacity. The 

assessment of water capacity of support showed that the city of Juiz de Fora, in general, 

can be classified as water exporter. However, considering the current amount of water 

available in the city, the population equivalent to the water quality has been surpassed in 

the three considered scenarios of population growth, which is the most restrictive 

indicator among those studied. The indicator related to the urban occupation would be 

over in the scenario of maximum demographic increase, only around 2023. In none of 

the considered scenarios of demographic increase the indicator related to the water 

availability would be surpassed over the next 40 years if the expansion of the current 

system of municipal water supply occurred. Considering the actual conditions of the 

water production system of the municipality, the indicator on water availability on a 

time horizon of 30 years, would be exceeded in only one scenario of the maximum 

demographic increase, showing that this is the less restrictive indicator among those 

analyzed.
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1 – INTRODUÇÃO  

 

 

 

Sem dúvida nenhuma, os recursos hídricos constituem um dos elementos mais 

relevantes na discussão da crise ambiental que se coloca como um dos principais 

desafios a serem enfrentados pela humanidade no século XXI. Entre todos os recursos 

naturais de que o homem dispõe, a água aparece como um dos mais importantes, sendo 

indispensável à sua própria sobrevivência no planeta Terra. Desse fato decorre a vital 

importância de sua conservação, ou seja, sua utilização racional pela espécie humana.  

Segundo ALVES (2004:22), “a crise da água está inserida em um contexto 

maior que é a crise ambiental mundial, sendo esta de caráter complexo e 

multidimensional e submetida a vários posicionamentos de ordem moral, intelectual e 

ética”. Trata-se, portanto, de uma questão ampla, que envolve problemas como a 

precariedade e a insuficiência dos serviços de saneamento básico; o aumento da pobreza 

e da miséria; o crescimento demográfico nos grandes centros urbanos; a construção de 

moradias em áreas de risco ambiental; a falta de acesso à água potável; a disseminação 

de doenças; as mudanças climáticas locais, regionais e globais; a perda de solos férteis; 

etc., ou seja, um declínio generalizado da qualidade de vida e ambiental.  

Já PETRELLA (2002:52/53) acredita que essa crise se agiganta, a ponto de 

identificá-la como uma “bomba d’água” prestes a explodir. Ele acredita que existe uma 

explicação incompleta para a crise da água, buscando compreendê-la melhor a partir de 

quatro realidades: 

a) A distribuição desigual dos recursos hídricos na superfície terrestre; 

b) Todos os fatores relacionados ao desperdício e ao mau gerenciamento dos 

recursos hídricos disponíveis; 

c) O contexto cada vez mais alarmante de poluição e contaminação dos 

recursos hídricos; 

d) O crescimento populacional, especialmente nos países subdesenvolvidos.  

É sabido que a água que pode ser aproveitada para o abastecimento humano – a 

“hidrosfera aproveitável” - está irregularmente distribuída pela superfície terrestre. 

Disto decorre que há uma diferenciação entre a água como substância e a água 

enquanto recurso hídrico. Apesar de a hidrosfera aproveitável ser suficiente para o 

abastecimento de água de toda a população da Terra, devemos considerar que “a água 
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como substância está presente em toda a parte, mas o recurso hídrico, entendido como 

um bem econômico e que pode ser aproveitado pelo ser humano dentro de recursos 

financeiros razoáveis, é mais escasso” (HIRATA, 2000:422).  

Segundo HIRATA (2000:423), o Atlas da Desertificação do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente identifica seis diferentes divisões segundo a 

disponibilidade de umidade, desde hiperáridas até úmidas. As regiões como América do 

Sul e Ásia são aquelas onde há maiores porções de terras úmidas, enquanto os maiores 

desertos encontram-se no norte da África e centro da Ásia. Somente na bacia do 

Amazonas fluem 16% da água doce do planeta e apenas a bacia do Congo-Zaire 

representa um terço das drenagens de todos os rios africanos. As regiões semi-áridas 

constituem 40% da superfície continental e somam apenas 2% do escoamento hídrico 

superficial. Nos 9 países mais ricos em água (Brasil, Rússia, Estados Unidos da 

América, Canadá, China, Indonésia, Índia, Colômbia e Peru) estão concentrados 60% 

do total de água doce do mundo, ou seja, um volume superior a 26.800 km3/ano.     

Ao problema da distribuição irregular dos recursos hídricos na superfície 

terrestre, vêm somar-se outros de igual ou até mesmo maior relevância, que 

correspondem a todos os fatores relacionados ao desperdício, às perdas, às extrações 

desmedidas e ao mau gerenciamento dos recursos hídricos disponíveis.  

O controle das perdas de água que ocorrem nos sistemas de distribuição e de 

abastecimento constitui um ponto nevrálgico para a gestão sustentável da demanda 

hídrica no século XXI, tendo como objetivo final a utilização racional da água. Em 

virtude dos custos envolvidos no aproveitamento de novas fontes, cada vez mais 

elevados, uma grande parte da demanda hídrica futura deverá ser atendida pela redução 

dos desperdícios e pela maior eficiência dos usos atuais. LEMOS, SALATI e SALATI 

(2006:56) acreditam que “a melhoria dos sistemas de distribuição de água em áreas 

urbanas, com a redução das perdas e vazamentos, juntamente com a redução dos 

desperdícios em residências, prédios públicos e estabelecimentos comerciais, pode 

significar a recuperação de uma quantidade considerável de água, capaz, em muitos 

casos, de adiar por vários anos a necessidade de ampliação dos sistemas atuais”.  

Uma outra questão fundamental diz respeito às extrações desmedidas dos corpos 

d’água. A questão principal está em como reduzir os efeitos negativos da retirada 

excessiva de água sem impor taxas desnecessárias e reprimir o uso adequado das 

valiosas reservas subterrâneas.  
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O mau gerenciamento dos recursos hídricos acarreta uma serie de graves 

problemas. Entre eles, podemos citar o processo de salinização dos solos, que afeta a 

germinação e a densidade das culturas, bem como seu desenvolvimento vegetativo, 

reduzindo sua produtividade pela diminuição da disponibilidade da água no solo, 

levando à morte generalizada das plantas nos casos mais sérios. 

A sociedade urbano-industrial tem sido responsável também por um contexto 

cada vez mais alarmante de poluição e contaminação dos recursos hídricos. 

Tradicionalmente, os rios têm servido de receptores para o lançamento dos esgotos 

domésticos, dos efluentes agro-industriais e até mesmo do lixo produzido em 

quantidades cada vez maiores pela sociedade consumista da qual fazemos parte. Em 

várias regiões do planeta o meio ambiente tem sido incapaz de degradar esses 

contaminantes e restituir o seu equilíbrio natural.  

A contaminação da água vem crescendo assustadoramente, sobretudo nas zonas 

costeiras e em grandes cidades em todo o mundo. O abastecimento das grandes áreas 

metropolitanas exige que a água seja trazida de regiões cada vez mais distantes, 

onerando e comprometendo os recursos hídricos. Fornecer água potável para todos é o 

grande desafio da humanidade para os próximos anos.  

Finalmente, o último aspecto a ser considerado na análise da crise mundial da 

água refere-se ao crescimento demográfico, principalmente dos países 

subdesenvolvidos, já que este implica necessariamente num aumento das demandas por 

este recurso natural.  

Ao longo de séculos e séculos, os avanços técnicos foram muitos lentos, assim 

como o crescimento populacional. Os impactos sobre o meio ambiente eram 

praticamente irrelevantes e sempre localizados durante todo esse período de tempo. Para 

se ter uma idéia, as técnicas agrícolas e manufatureiras e o padrão de consumo de 

energia permaneceram os mesmos desde a Antigüidade até o início dos tempos 

modernos. Desde o surgimento do homem, a população mundial demorou mais de 200 

mil anos para atingir os 170 milhões de habitantes, no início da Era Cristã. Porém, nos 

próximos 1700 anos, período de tempo bastante inferior, a população mundial 

quadruplicou, atingindo os 700 milhões às vésperas da Primeira Revolução Industrial, 

ocorrida inicialmente na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII. A partir 

daí, os impactos ambientais passaram a crescer em ritmo acelerado, chegando a 

provocar desequilíbrios não localizados, mas em escala global, marcando o limiar entre 

o homem submisso à natureza e senhor dela. A partir daí, a população mundial passou a 
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crescer num ritmo acelerado, atingindo quase 1,2 bilhão de pessoas por volta de 1850. 

Cem anos depois, em 1950, esse número já tinha dobrado novamente, atingindo 

aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas. Desde então o crescimento foi espantoso. Em 

1970, já éramos mais de 3,5 bilhões e, em 1990, ultrapassamos os 5 bilhões de 

habitantes no planeta, dobrando em menos de cinqüenta anos. No ano 2000 

ultrapassamos a barreira dos 6 bilhões de pessoas.  

No século XX, a demanda de água aumentou em mais de seis vezes, superando 

em duas vezes o crescimento demográfico no período. O consumo per capita do recurso 

aumenta geometricamente com a melhora da renda da sociedade. A esse respeito, 

HIRATA (2000:424) exemplifica que, “enquanto um volume de 80 litros/dia é 

considerado suficiente para a manutenção de uma pessoa em bons níveis de saúde e 

higiene, a população de Madagascar sobrevive com volume per capita de 5,4 litros/dia, 

e um cidadão norte-americano usa quantidades superiores a 500 litros/dia, sobretudo 

devido ao desperdício”.  

Além disso, o próprio crescimento demográfico demanda um aumento da 

produção agrícola. O uso da irrigação, juntamente com a introdução de espécies de alto 

rendimento, a utilização de fertilizantes e agrotóxicos, tem permitido um grande 

rendimento das culturas. É interessante notar que “a necessidade cada vez maior de água 

para a irrigação fez com que desde 1960 tenha havido um aumento de consumo de água 

em mais de 60%” (HIRATA, 2000:424).  

O quadro exposto reforça a necessidade do manejo adequado dos recursos 

hídricos, compatibilizando-se os seus diversos usos, de forma a garantir a água na 

quantidade e na qualidade desejáveis aos seus diversos fins. Disso decorre também a 

necessidade premente de se rediscutir o modelo de desenvolvimento, o padrão de 

consumo, a desigual distribuição de riqueza e o padrão tecnológico existentes no mundo 

atual. Para isso, é fundamental compreender o sistema produtivo e os processos que 

causam tantos desequilíbrios na natureza.    

Localizado na Mesorregião Geográfica Zona da Mata Mineira, o Município de 

Juiz de Fora é um dos principais centros urbanos do Estado de Minas Gerais. Contando 

com uma população de 520.612 habitantes (IBGE, 2008) e sofrendo um intenso 

processo de urbanização nas últimas décadas, o município convive com os benefícios e 

com os problemas decorrentes desse processo, nem sempre precedido por um 

planejamento eficiente. 
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Na linha do recente processo de urbanização brasileiro, que apresenta como uma 

de suas principais características a mudança das tradicionais tendências de concentração 

- seja da população, seja dos agentes econômicos - das grandes capitais e metrópoles 

para as cidades de porte médio, Juiz de Fora vem apresentando, nas últimas décadas, um 

expressivo crescimento demográfico e, conseqüentemente, da taxa de urbanização. Juiz 

de Fora apresenta-se como uma cidade pólo regional, em torno da qual orbitam os 

pequenos municípios que constituem a microrregião da qual ela é o centro. É, assim, o 

único centro urbano importante de sua microrregião, exercendo sobre ela uma influência 

de maneira mais intensa e imediata. 

Nas últimas décadas, novos vetores de expansão urbana vêm se delineando, 

principalmente nos setores noroeste e oeste do município, justamente nas áreas onde se 

localizam os seus mananciais de abastecimento público de água. O setor noroeste, por 

exemplo, onde se localizam a Represa Dr. João Penido e o Ribeirão do Espírito Santo, 

que juntos respondem por pouco mais de 90% do abastecimento público de água do 

município, é aquele que desponta como o de maior potencial de absorção, devido às 

facilidades infra-estruturais existentes.  

O atual sistema de produção de água do Município de Juiz de Fora é composto 

por três mananciais de superfície (Sistema São Pedro, Sistema Dr. João Penido e 

Sistema Norte ou Sistema CDI), alguns poços profundos e vários poços particulares, 

profundos ou não, além de algumas captações em pequenos mananciais e/ou nascentes. 

Atualmente, esse sistema é capaz de garantir o abastecimento de Juiz de Fora (que 

inclui a população residente, a população flutuante e as atividades econômicas) sem 

maiores problemas, revelando um quadro de abundância de recursos hídricos no 

município. Porém, conforme aponta MACHADO (1998:67), “essa disponibilidade é 

relativa, devido à enorme discrepância de vazões dos cursos d’água entre os períodos de 

chuva e estiagem, bem como pela poluição das águas próximas à área urbana”. Além 

disso, alguns mananciais do município estão se tornando inoperantes, como a Represa 

do Poço D’Antas, cujo sistema de produção de água foi desativado em 2006, e a 

Represa de São Pedro, que nos próximos anos pode deixar de compor o sistema 

municipal de abastecimento caso não sejam tomadas as medidas necessárias à 

recuperação ambiental de sua bacia hidrográfica.  

Outro aspecto relevante diz respeito à intensa urbanização das bacias 

hidrográficas desses mananciais que, somada à falta de planejamento do uso e ocupação 

do solo, tem ocasionado uma sensível degradação da qualidade de suas águas.  
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Aliado ao processo de expansão urbana, tem-se um expressivo crescimento 

demográfico ao longo das últimas décadas. A população do município, que era de 

169.440 habitantes em 1960, atingiu o número de 456.796 habitantes no ano de 2000. A 

taxa de urbanização, que era de 74,46% em 1960, chegou a 98,51% em 1991 (IBGE, 

1973; 1991). 

O crescimento urbano desordenado e o aumento de demandas públicas motivado 

pela concentração demográfica podem trazer impactos negativos sobre a água utilizada 

para abastecimento público nas cidades. Tal fato é bastante evidente no Município de 

Juiz de Fora, onde a rápida expansão da malha urbana vem se dando, conforme já dito, 

em direção às áreas dos mananciais utilizados para o abastecimento público. 

Porém, é importante salientar aqui que o aumento da demanda por serviços 

públicos em Juiz de Fora, entre os quais inclui-se o abastecimento de água, não é 

causado somente pelo crescimento demográfico e pelo processo de expansão urbana. 

O movimento de reindustrialização do município, iniciado na década de 1970, 

teve como marcos principais a instalação da Siderúrgica Mendes Júnior e da Companhia 

Paraibuna de Metais. Tal movimento, ainda que não tenha alcançado todos os resultados 

esperados, representa um marco para a economia da cidade, pois significou a inserção 

do território municipal na economia regional do Estado de Minas Gerais.  

Somam-se a esse fato as políticas públicas que permitiram a consolidação de 

Juiz de Fora como pólo prestador de serviços que polariza a Zona da Mata Mineira e 

boa parte do Estado do Rio de Janeiro. Juiz de Fora pode ser caracterizada atualmente 

como uma cidade do setor terciário, sendo este setor o que registra os maiores índices 

anuais de crescimento e que apresenta a maior participação no Produto Interno Bruto do 

município. Orientada por essa política, nos últimos 15 anos a cidade recebeu (e continua 

recebendo) uma série de fixos territoriais que visam atender à demanda local e regional 

por negócios, valorização do espaço, ampliação do consumo e ofertas alternativas de 

emprego. Além disso, deve-se destacar a polarização exercida por Juiz de Fora no setor 

de serviços de saúde e a função educacional assumida pela cidade nos últimos anos.  

Essa dinâmica reveste-se de especial importância para a economia e a 

demografia do município, já que é responsável por atrair para a cidade um contingente 

migratório significativo, em busca dos equipamentos urbanos, serviços e empregos que 

a cidade oferece, contribuindo para a existência de uma população flutuante expressiva 

e para o crescimento demográfico do município. Além disso, tal dinâmica, aliada à 

infra-estrutura hoteleira já existente na cidade, contribui de forma decisiva para o 
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desenvolvimento da indústria do turismo e lazer na cidade, possibilitando a realização 

de grandes eventos de abrangência regional e nacional na cidade.  

Finalmente, é de fundamental importância apontar aqui o papel exercido pelo 

mercado imobiliário, pois segundo MENEZES (2004:16) ele ainda constitui “o grande 

motor da economia de Juiz de Fora”, cuja tradição tem sido continuamente a capacidade 

de inovação e re-invenção. Em Juiz de Fora, o setor imobiliário está presente na 

economia municipal em parceria com todos os grandes empreendimentos implantados.   

Tudo isso revela a urgente necessidade de adotar instrumentos legais e 

administrativos e de desenvolver programas e políticas públicas que estejam voltados ao 

alcance da sustentabilidade hídrica também na escala local, ou seja, a nível municipal. 

Garantir água em quantidade e qualidade suficientes para as mais diversas necessidades 

de suas populações é o grande desafio das cidades no século XXI.  

A sustentabilidade hídrica implica em manter um equilíbrio dinâmico entre a 

oferta e a demanda por água, de modo que os mananciais – superficiais e/ou 

subterrâneos – sejam utilizados a taxas iguais ou inferires a sua capacidade de 

regeneração. Logo, a sustentabilidade hídrica em áreas urbanas perpassa pela tentativa 

de uma conjugação harmônica de vários fatores, entre os quais quatro se destacam: a 

quantidade hídrica disponível, a qualidade hídrica, a demanda hídrica e a capacidade de 

urbanização. Esses fatores devem ser relacionados às tendências de crescimento 

demográfico municipais, já que as mesmas têm um papel fundamental no 

comportamento da demanda e no processo de expansão urbana que, por sua vez, podem 

exercer uma pressão sobre o sistema de abastecimento púbico de água, requerendo uma 

maior disponibilidade hídrica.  

Justifica-se, assim, a necessidade de estudos que avaliem a disponibilidade e a 

demanda hídricas dentro de uma perspectiva de sustentabilidade na utilização do 

recurso natural água, valendo-se do estímulo decorrente da criação de um novo 

arcabouço legal que dá suporte à gestão dos recursos hídricos no país - sobretudo a Lei 

Federal n.º 9.433/1997 -, em especial em municípios de médio porte, que vêm 

apresentando um expressivo crescimento demográfico nos últimos anos.  

Dessa forma, ao elaborar análises prospectivas sobre os recursos hídricos em 

âmbito municipal, baseadas na capacidade de suporte dos recursos hídricos, analisada a 

partir do cotejo entre três vertentes principais – o balanço entre a disponibilidade e a 

demanda hídricas, a dinâmica demográfica e o arcabouço legal pertinente -, o presente 

trabalho pretende:  



 8 

• Gerar informações técnicas sobre os recursos hídricos em pequenas bacias 

hidrográficas, que auxiliem: (1) na adequação às mudanças advindas da implementação 

dos instrumentos propostos pela Política Nacional de Recursos Hídricos para a gestão 

dos recursos hídricos, entre eles a elaboração dos planos de recursos hídricos e a 

outorga do direito de uso da água; e (2) na tomada de decisão dos mais diversos fóruns 

deliberativos envolvidos na gestão dos recursos hídricos - comitês de bacia, prefeituras 

e lideranças da sociedade em geral; 

• Expressar as informações técnicas de forma facilitada e sintetizada, através de 

indicadores que possam ser comparados entre si e que sejam acessíveis aos diferentes 

agentes que participam das tomadas de decisão; 

• Desenvolver metodologia reprodutível e adaptativa, acessível ao técnico 

municipal, permitindo a geração de informações e de instrumental que subsidiem a 

gestão sustentável dos recursos hídricos em âmbito municipal.  
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2 – OBJETIVOS 

 

 

 

2.1 - Objetivo geral 

 

 

 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar a sustentabilidade hídrica do Município 

de Juiz de Fora através da modelagem de cenários de uso das águas e do solo urbano, 

realizada a partir da análise e do cotejo de quatro indicadores - (1) quantidade hídrica 

disponível; (2) demanda hídrica; (3) qualidade hídrica dos corpos d’água; e (4) limite de 

ocupação das áreas urbanizáveis. 

 

 

 

2.2 - Objetivos específicos 

 

 

 

Para se realizar a avaliação da sustentabilidade hídrica do Município de Juiz de 

Fora tornou-se necessário alcançar, inicialmente, alguns objetivos específicos, a seguir 

definidos: 

� Avaliar a disponibilidade hídrica do Município de Juiz de Fora, em termos 

quantitativos, sendo esta representada pelo somatório da disponibilidade hídrica 

das bacias hidrográficas dos mananciais destinados ao abastecimento público de 

água;  

� Avaliar a demanda hídrica do Município de Juiz de Fora, representada pelo 

somatório das demandas hídricas residencial, industrial, comercial e pública;  

� Realizar o balanço entre a quantidade hídrica disponível e a demanda hídrica;  

� Expressar cada uma das quatro variáveis (quantidade hídrica disponível, 

demanda hídrica, qualidade hídrica e disponibilidade de áreas à ocupação 

urbana) necessárias à avaliação da sustentabilidade hídrica em uma unidade 

comum, denominada população equivalente, que corresponde ao número 
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hipotético de habitantes equivalente ao resultado da adoção de determinadas 

condições de uso de cada parâmetro, caracterizando uma situação limite;  

� Estimar a capacidade hídrica de suporte do Município de Juiz de Fora, a partir 

do balanço entre a quantidade hídrica disponível, a demanda hídrica, a qualidade 

hídrica e a disponibilidade de áreas à ocupação urbana;  

� Classificar o município quanto à capacidade hídrica de suporte; 

� Elaborar cenários de sustentabilidade de uso do solo urbano e dos recursos 

hídricos municipais, a partir do balanço entre a capacidade hídrica de suporte e 

as várias tendências demográficas consideradas.   
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3 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

 

 

3.1 – Desenvolvimento sustentável e capacidade suporte de ecossistemas 

 

 

 

O meio ambiente, em função da crescente demanda mundial pelo uso dos 

recursos naturais, principalmente durante os séculos XIX e XX, vem sofrendo 

profundos impactos e alterações em sua estrutura e equilíbrio. Já em pleno século XXI, 

a humanidade sofre cada vez mais as conseqüências da degradação ambiental que visa 

sustentar uma estrutura de sociedade pautada num modelo consumista de 

desenvolvimento.   

A questão ambiental coloca-se como um ponto central nas principais discussões 

empreendidas pela humanidade no início do século XXI. Porém, PORTO-

GONÇALVES (2004:161/162) afirma que “não podemos deixar de reconhecer o 

paradoxo de nunca termos visto tanto debate sobre a problemática ambiental e, ao 

mesmo tempo, ser tão grande a devastação do planeta desde os anos 1970”.  

BORTOLOZZI (1997:95) definiu a crise ambiental como “o momento em que a 

produção do desperdício, da poluição e da degradação dos recursos naturais começa a 

suplantar os mecanismos que possam dar conta de sua eliminação”. GUATTARI 

(2000:09) acredita que “não haverá verdadeira resposta à crise ecológica a não ser em 

escala planetária e com a condição de que se opere uma autêntica revolução política, 

social e cultural reorientando os objetivos da produção de bens materiais e imateriais”.  

LEFF (2001:112) apresenta a chamada questão ambiental, que se encontra no 

centro das principais discussões realizadas no mundo contemporâneo, entendida por ele 

como uma crise de civilização, caracterizada por três aspectos fundamentais de fratura e 

renovação: 

a)  Os limites do crescimento e a construção de um novo paradigma de produção 

sustentável; 

b) O fracionamento do conhecimento e a emergência da teoria de sistemas e o 

pensamento da complexidade; 
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c) O questionamento à concentração do poder do Estado e do mercado e as 

reivindicações da cidadania por democracia, eqüidade, justiça, participação e 

autonomia.  

Essa tendência de degradação dos recursos naturais, evidenciada pelo 

desenvolvimento da sociedade urbano-industrial dos séculos XIX e XX, nos remete à 

necessidade de desenvolvermos teorias, métodos, técnicas e instrumentos que visem a 

preservação e/ou a conservação dos recursos naturais, especialmente a água. 

MACHADO (1998:35) destaca que “a intensidade e variedade das demandas por 

recursos hídricos tornam cada vez mais evidente e necessário o seu gerenciamento”, 

embora “ainda prevaleça a falsa consciência de que esses recursos são ilimitados” 

(MENDES, 1991:53). Por preservação entende-se a “ação de proteger, contra a 

destruição e qualquer forma de dano ou degradação, um ecossistema, uma área 

geográfica definida ou espécies animais e vegetais ameaçadas de extinção, adotando-se 

as medidas preventivas legalmente necessárias e as medidas de vigilância adequadas” 

(FEEMA, 1990:164). Já a conservação pode ser definida como a “utilização racional de 

um recurso qualquer, de modo a se obter um rendimento considerado bom, garantindo-

se, entretanto, sua renovação ou sua auto-sustentação” (FEEMA, 1990:60). Este último 

conceito nos remete ao uso racional dos recursos naturais, dentro dos limites capazes de 

manter a qualidade e o equilíbrio do meio ambiente, em níveis aceitáveis.  

A partir da década de 1970, as questões relacionadas à poluição e à intensa 

utilização e degradação dos recursos naturais levaram a discussões mais profundas 

sobre o próprio modelo de desenvolvimento e de sociedade, que se revela como origem 

e cerne da crise ambiental que ora se apresenta. A conscientização de alguns setores da 

sociedade a respeito da esgotabilidade dos recursos naturais e da necessidade de utilizá-

los de forma racional cuminou, em 1972, com a realização da Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo (Suécia), na qual 

foi prenunciada uma crise ambiental mundial. A partir de então começou a se fortalecer 

o paradigma do Desenvolvimento Sustentável ou Desenvolvimento Sustentado, uma 

opção e ao mesmo tempo um antídoto ao chamado hiperdesenvolvimentismo.  

Em 1992 foi realizada, no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que fortaleceu o paradigma do 

Desenvolvimento Sustentável ou Desenvolvimento Sustentado, definido pela ONU 

como o “desenvolvimento social, econômico e cultural que atende às buscas do presente 
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sem comprometer as necessidades das gerações futuras, nem tampouco os ecossistemas 

e os recursos naturais disponíveis” (GIOVANNETTI e LACERDA, 1996:56).  

A partir de então, a variável ambiental passa a ser diretamente considerada nos 

programas de desenvolvimento planejado, tanto sob o ponto de vista das formas de 

utilização dos recursos naturais, quanto das possibilidades e limitações. ANDREOZZI 

(2005:02) confirma esse fato, ao afirmar que “existe uma expectativa, que se reflete 

numa tendência, de que a humanidade caminhe para um processamento não baseado 

apenas no desempenho econômico, mas principalmente, na valorização da qualidade da 

vida, ligada de maneira intrínseca à comunidade e ao ambiente, cujo objetivo principal é 

a busca de um desenvolvimento sustentável, inter e intra gerações”.  

Segundo FRANCISCO (2004:19), o Desenvolvimento Sustentável pode “ser 

representado por uma pirâmide de base triangular, em que os Recursos Humanos, os 

Recursos Institucionais e os Recursos Construídos representam os vértices do plano 

horizontal, todos eles apoiando-se no ápice e nas arestas dos Recursos Naturais, que 

funcionam como fonte e abrigo do que está na base da pirâmide”. Com isso, busca-se 

representar a mudança de paradigma necessária ao Desenvolvimento Sustentável, em 

que o homem reconhece o imperativo de gerenciar os Recursos Naturais finitos, entre 

eles a água.  

A noção de Desenvolvimento Sustentável encerra em si cinco dimensões de 

sustentabilidade, complementares e interdependentes: a sustentabilidade social, a 

sustentabilidade econômica, a sustentabilidade ecológica, a sustentabilidade espacial e a 

sustentabilidade cultural. Dessa forma, a dimensão ambiental deve perpassar por todos 

os níveis e dimensões de sustentabilidade, com o intuito de promover uma melhoria da 

qualidade ambiental e de vida da população.  

O homem deve constituir o centro e a razão de ser do processo de 

desenvolvimento, que deve ser ambientalmente sustentável no acesso e no uso dos 

recursos naturais e na preservação da biodiversidade. Esse processo de desenvolvimento 

deve ainda ser socialmente sustentável na redução da pobreza e das desigualdades 

sociais e na promoção da justiça e da eqüidade; culturalmente sustentável na 

conservação do sistema de valores, práticas e símbolos de identidade que, apesar de sua 

evolução e sua de reatualização permanentes, determinam a integração nacional através 

dos tempos; politicamente sustentável ao aprofundar a democracia e garantir o acesso e 

a participação de todos nas decisões de ordem pública. Muitas vezes, o 
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Desenvolvimento Sustentável foi tomado de maneira equivocada, devido à centralização 

na dimensão econômica.   

Como se percebe, é impossível falarmos em Desenvolvimento Sustentável sem 

considerarmos as características, possibilidades e limitações do meio ambiente, ou seja, 

a capacidade de suporte ambiental. Os dois conceitos – Desenvolvimento Sustentável e 

Capacidade de Suporte – encontram-se estreitamente interligados, a ponto de 

PINHEIRO (1995:19) definir a sustentabilidade como “a verificação minuciosa da 

capacidade de suporte do ambiente em razão desta ou daquela atividade produtiva”. 

PIRES e SANTOS (1995: 43) ratificam essa idéia, ao afirmarem que “só é possível uma 

produção sustentada ao longo do tempo se o ambiente for capaz de suportá-la”.  

A Capacidade de Suporte Ambiental está diretamente relacionada ao modo 

como se dá a utilização dos recursos naturais e à intensidade com que se processa essa 

utilização, o que varia, entre outros fatores, em função do quantitativo demográfico que 

ocupa determinada área. Logo, o quantitativo demográfico é um elemento importante 

nas conceituações de Capacidade de Suporte Ambiental, como em JUNK (1995:52), 

que a conceitua como “a capacidade de um ecossistema ou de uma região para suportar 

sustentadamente um número máximo de população humana sob um dado sistema de 

produção”. Para FILET (1995:73) ela pode ser conceituada como “a capacidade ou 

habilidade dos ambientes em acomodar, assimilar e incorporar um conjunto de 

atividades antrópicas sem que suas funções naturais sejam fundamentalmente alteradas 

em termos de produtividade primária”. Para PIRES e SANTOS (1995:42) a Capacidade 

de Suporte Ambiental está relacionada “com a capacidade de um ambiente suportar 

certo número de indivíduos, que é limitada pela disponibilidade de algum recurso 

ambiental”. 

PIRES e SANTOS (1995:42) explicam que, quando a estrutura de um 

ecossistema é degradada e suas funções comprometidas, a qualidade ambiental diminui, 

evidenciando, a partir de então, “que houve um desequilíbrio ambiental, ou seja, que foi 

ultrapassado o limite regulador do ambiente, por uma sobrecarga em sua capacidade 

suporte”. Essa capacidade de suporte pode ser “otimizada desde que seja descoberto e 

manejado o fator ou fatores que a limitam” (PIRES e SANTOS, 1995:43). O 

desenvolvimento tecnológico, por exemplo, pode aumentar, mesmo indiretamente, a 

capacidade de um ambiente em suportar uma atividade ou uma população maior. 

Entretanto, na maior parte das vezes, essas melhorias tecnológicas nem sempre são 

acessíveis às comunidades, o que se deve, principalmente, a seus custos ainda elevados. 
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Quando tratamos da questão da preservação e da conservação dos recursos 

hídricos, um dos recursos naturais que mais sofre as conseqüências da atividade 

antrópica degradadora nos dias atuais, torna-se fundamental incorporar o conceito de 

Capacidade de Suporte Ambiental nos programas de desenvolvimento. Seja em função 

de sua distribuição irregular pela superfície terrestre, seja em função de sua poluição e 

contaminação e das extrações desmedidas, é urgente a necessidade de racionalizarmos a 

utilização da água a fim de garantimos sua manutenção em quantidade suficiente e 

qualidade mínima para atender as necessidades das gerações presentes sem 

comprometer sua utilização pelas gerações futuras.  

A Capacidade de Suporte pode, então, ser entendida como a capacidade de um 

ecossistema suportar organismos saudáveis e, ao mesmo tempo, manter a produtividade, 

a adaptabilidade e a capacidade de renovação. Dentro dessa perspectiva, o grande 

desafio a ser superado é o de compatibilizar, de maneira sustentável, o desenvolvimento 

econômico com a manutenção da qualidade ambiental. Esta nova abordagem precisa 

atender a duas exigências fundamentais: 

 

“Primeiro, é necessário assegurar um amplo e profundo compromisso com 

uma nova ética sustentável e traduzir na prática os seus princípios. Em 

segundo lugar, integrar conservação e desenvolvimento: a conservação para 

limitar as nossas atitudes à capacidade da Terra, e o desenvolvimento para 

permitir que as pessoas possam levar vidas longas, saudáveis e plenas em 

todos os lugares” (UICN/PNUMA/WWF, 1991:03). 

 

 Segundo FRANCISCO (2004:20), o princípio da sustentabilidade implica, 

assim, “na utilização dos recursos renováveis a taxas iguais ou inferiores a sua 

regeneração, ou seja, se um sistema utiliza recursos acima da taxa de reposição ou da 

capacidade de assimilação natural, não há garantia de sustentabilidade”.  

A avaliação da Capacidade de Suporte é uma tarefa difícil, pois significa 

conhecer a complexidade do funcionamento dos ecossistemas para identificar os limites 

de suportar as alterações advindas das ações antrópicas e de cada organismo que o 

compõe. Porém, a dificuldade em se obter este conhecimento pode ser contornada 

estabelecendo-se uma relação entre a oferta do recurso natural (disponibilidade) e a 

quantidade que pode ser retirada (demanda).  
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A abordagem da sustentabilidade de espaços territoriais é uma tarefa ainda mais 

difícil, principalmente para regiões que dependem de outras para serem abastecidas de 

matéria e energia, pois há dificuldade em estimar a demanda pelo recurso natural. Esta 

interdependência é tanto maior quanto maior for a escala espacial de análise. Assim, um 

país tende a ser mais auto-sustentável em recursos do que uma pequena bacia 

hidrográfica. De forma simplificada, pode-se dizer que um espaço territorial é 

sustentável “se ele for capaz de manter um equilíbrio dinâmico entre a ‘oferta’ e a 

‘demanda’ por recursos naturais” (DEMANBORO e MARIOTONI, 2000:02), conceitos 

que serão definidos nos próximos itens. 

 

 

 

3.2 – Disponibilidade hídrica: quantidade e qualidade 

 

 

 

Atualmente, os programas de usos múltiplos de recursos hídricos levam em 

consideração não só os aspectos relacionados à quantidade de água necessária ao 

atendimento da demanda, mas também à qualidade desejada para os seus diversos usos. 

O processo de expansão urbana e o crescimento demográfico, além de provocarem um 

aumento de demanda pelos serviços de abastecimento de água, podem levar a uma 

ocupação das áreas de mananciais além de sua capacidade suporte e também à adoção 

de modelos de uso do solo incompatíveis com sua função de abastecimento público. 

Sem dúvida, a água constitui o elemento que sofre, de forma mais direta, os impactos 

causados por esse aumento de demandas, motivado pelo crescimento demográfico e/ou 

econômico.  

Um sistema hídrico, como uma bacia hidrográfica, tem como saída uma vazão 

que varia temporalmente, além de também variar espacialmente dentro da mesma. A 

disponibilidade hídrica de uma bacia hidrográfica pode ser definida como “o total desta 

vazão, à medida que parte é utilizada pela sociedade para o seu desenvolvimento e parte 

é mantida na bacia para conservação da integridade de seu sistema ambiental, bem 

como para atender a usos que não necessitam extrair ou derivar de um curso natural, 

como a navegação e recreação” (CRUZ, 2001:05). Poderíamos afirmar, então, que a 

disponibilidade hídrica de uma bacia hidrográfica é constituída pelo somatório do 
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volume de água captado para os usos consuntivos e o volume de água mantido nos 

cursos d’água para a manutenção da sustentabilidade do próprio sistema (vazão 

ecológica ou vazão de conservação ambiental) e/ou para atender aos usos não-

consuntivos.  

Os principais mananciais de suprimento de água de uma população são as águas 

superficiais e as águas subterrâneas.  

As águas superficiais são encontradas na rede de rios da bacia hidrográfica 

onde a população se desenvolve. Uma seção de um rio define sua bacia hidrográfica.  

De conceito relativamente simples, uma bacia hidrográfica ou bacia de 

drenagem pode ser definida como “a área drenada por um determinado rio ou por um 

sistema fluvial” (CHRISTOFOLETTI, 1980:102). Logo, a bacia hidrográfica é a área 

definida pela topografia superficial em que a chuva ali precipitada potencialmente 

contribui com o escoamento pela seção que a define. Como derivações desse conceito 

inicial aparecem, usualmente, os termos “sub-bacia” e “microbacia”. Contudo, 

conforme apontam BOTELHO e SILVA (2004:155), “nota-se uma certa resistência por 

parte da comunidade científica em adotar a microbacia hidrográfica como célula de 

análise e assim denominá-la”, sendo vários os casos em que o pesquisador prefere até 

mesmo utilizar o termo sub-bacia hidrográfica em vez de microbacia em seus estudos. 

Tal idéia é assumida por MACHADO (1998:36), quando afirma que, “enquanto a 

designação microbacia expressa uma idéia de tamanho, de dimensão, difícil de se 

estabelecer, constituindo ‘uma denominação empírica, imprópria e subjetiva’ 

(FERNANDES, 1996:04), o termo sub-bacia transmite uma idéia de hierarquia, de 

subordinação, independentemente do tamanho, razão pela qual parece ser mais preciso e 

apropriado para estabelecer uma diferenciação por áreas de abrangência”.  

De qualquer forma, a disponibilidade hídrica é a informação básica de apoio à 

decisão sobre a outorga de direito de uso de recursos hídricos de determinada bacia 

hidrográfica, que tem como objetivos “assegurar o controle quantitativo e qualitativo 

dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água”, conforme disposto 

no Artigo 11 da Lei Federal n.º 9.433/1997. Ainda segundo esta lei, no seu Artigo 7.º, 

Parágrafo III, a outorga deve estar vinculada a estudos referentes ao “balanço entre 

disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, 

com identificação de conflitos potenciais”.  
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Quando se trata da disponibilidade hídrica, utilizada como base para a emissão 

da outorga de direito de uso dos recursos hídricos, é necessário levar em consideração 

alguns fatores fundamentais:  

 

“A disponibilidade hídrica para outorga não corresponde ao fluviograma, 

mas a uma parcela do mesmo, vinculada a uma certa garantia, compatível 

com a responsabilidade intrínseca do poder outorgante, frente aos direitos 

concedidos aos usuários junto à outorga. Além disso, a disponibilidade não 

se refere apenas à quantidade de água, mas a condições relativas aos 

parâmetros qualitativos, que podem indicar maior ou menor capacidade de 

diluição de poluentes. Em outras palavras, muito embora possa haver uma 

vazão ou volume razoável para suprir as necessidades dos usuários, essa 

água pode estar comprometida com a qualidade, de modo que, dependendo 

do uso, essa quantidade não possa ser utilizada, nem mesmo derivada sem 

que as condições de qualidade do manancial se agravem a níveis 

incompatíveis com a sustentabilidade. 

Por outro lado, a informação quantitativa relativa aos recursos hídricos é a 

informação básica, inclusive para avaliação dos aspectos qualitativos. No 

entanto, o conhecimento da mesma é dependente do conhecimento da vazão 

natural do rio e dos parâmetros de qualidade. 

Considerando especificamente a vazão natural, que é uma grandeza de 

difícil avaliação devido à ação antrópica, percebe-se que esta provoca e 

desenvolve modificações na superfície do solo. Assim altera suas condições 

de permeabilidade, as características hidráulicas e o processo de separação 

dos escoamentos” (CRUZ, 2001:05/06).  

  

Porém, a avaliação da vazão natural, informação básica para a avaliação dos 

aspectos quantitativos e qualitativos da água, é uma tarefa difícil, devido a dois fatores 

fundamentais: (1) as transformações que as atividades antrópicas causam à superfície do 

solo, afetando as condições de permeabilidade, as características hidráulicas e o 

processo de separação dos escoamentos; e (2) a deficitária rede de monitoramento e o 

desconhecimento do regime histórico da demanda hídrica no Brasil. A definição de 

vazão natural reconstituída representa escoamentos históricos que teriam ocorrido na 

bacia se a mesma não fosse afetada por captações, despejos e/ou obras de 

regularizações. Em função disso, a reconstituição de um fluviograma atual sem 
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interferência das intervenções históricas, além de constituir-se um procedimento de 

difícil execução, apresenta uma série de incertezas. Assim, conforme aponta 

FRANCISCO (2004:21), “em bacias hidrográficas com elevado uso consuntivo, deve 

ser estabelecido um marco zero, que consiste na disponibilidade remanescente, 

excluídos os usos já existentes”.  

Enquanto a disponibilidade hídrica refere-se à quantidade de água disponível no 

sistema, sendo a mesma dependente do regime hídrico do manancial e da demanda já 

exercida, a disponibilidade hídrica para a outorga é a parcela da disponibilidade no 

sistema que ficará disponibilizada para uso, sendo esta “dependente da legislação, do 

sistema jurídico, da escolha entre diferentes critérios possíveis de definição de reservas 

ambientais, de prioridades de uso atuais e de gerações futuras, os quais podem advir de 

negociações entre usuários e sociedade” (CRUZ, 2001:61). 

A vazão de um rio varia muito ao longo do ano, sendo necessário conhecer essa 

variabilidade para melhor definir a disponibilidade natural do rio no atendimento da 

demanda.  

A disponibilidade hídrica depende da capacidade de regularização natural do rio 

ao longo do ano. Poderá existir uma parcela do ano em que o rio não atenderá à 

demanda, sendo necessário regularizar a vazão através de um reservatório. TUCCI 

(2006:409) ressalta que “a capacidade máxima de regularização de um reservatório é a 

vazão média de longo período da bacia, estimada pela média das médias anuais”.  

Para GONDIM FILHO e VIEIRA (2006:488), a disponibilidade hídrica, quer 

em termos de águas superficiais, quer em termos de águas subterrâneas, corresponde à 

“quantidade de água efetivamente disponível de forma duradoura ou “permanente””. 

Dessa forma, nas bacias de rios intermitentes, a disponibilidade natural é nula. Assim, 

os reservatórios de acumulação é que proporcionam a regularização interanual dos 

deflúvios naturais e propiciam a disponibilização de volumes anuais constantes, a um 

determinado nível de garantia. Essas vazões regularizadas pelos açudes constituem, 

neste caso, a disponibilidade de águas superficiais (barraginhas).  

No caso de rios perenes, as vazões naturais mínimas correspondem, em 

princípio, às suas disponibilidades. No entanto, conforme apontam GONDIM FILHO e 

VIEIRA (2006:488), “na hipótese da existência de grandes reservatórios, suas vazões 

regularizadas ampliam o nível dessas disponibilidades”.   

A disponibilidade hídrica de uma bacia é a avaliada com base na série 

hidrológica de vazões afluentes através da sua distribuição estatística temporal. Essas 
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vazões dependem das características da precipitação, da evapotranspiração (total, 

variabilidade temporal e variabilidade espacial) e da superfície do solo, que são os 

condicionantes naturais.  

As funções hidrológicas mais utilizadas para avaliação da disponibilidade 

hídrica são a curva de permanência e a curva de regularização. A curva de 

permanência relaciona a probabilidade de que uma vazão seja maior ou igual durante o 

ano (ou período de série). A curva de regularização relaciona vazão, volume necessário 

para regularizar a referida vazão e o nível de probabilidade da relação. Na Figura 3.1, a 

vazão de Q75 indica que, no rio, 75% das vazões são maiores ou iguais a esse valor. A 

curva de regularização relaciona vazão, volume necessário para regularizar a referida 

vazão e o nível de probabilidade da relação, como mostra a Figura 3.2:  

 

Figura 3.1 – Curva de permanência de vazões 

   

Fonte: TUCCI (2006:410). 

 

Figura 3.2 – Curva de regularização de vazões  

 

Fonte: TUCCI (2006:410). 
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Como se percebe, é uma prática usual a definição de indicadores de vazão que 

subsidiem o processo de concessão de outorga de direito de uso de recursos hídricos. Na 

avaliação da disponibilidade hídrica de uma bacia hidrográfica, sob o aspecto 

quantitativo, devem ser consideradas a vazão média e a vazão mínima. A vazão média 

anual de um rio é a média diária de todos os valores do ano. A vazão média de longo 

período Qlp é a média das vazões médias anuais ou a média das médias. A vazão média 

corresponde à disponibilidade hídrica máxima de uma determinada bacia hidrográfica, 

pois é a maior vazão que pode ser regularizada, estabelecendo os limites superiores de 

uso da água de um manancial, para diferentes finalidades. A esse respeito, TUCCI 

(2007:579) esclarece que “a vazão média permite caracterizar a capacidade de 

disponibilidade hídrica de uma bacia e seu potencial energético, entre outros usos”. Já a 

vazão mínima ocorre durante a estiagem e está vinculada, portanto, a períodos críticos 

de oferta de água, condicionando o atendimento da demanda. A vazão mínima 

estatística é expressa pelo seu valor, pela sua duração e pela sua probabilidade de 

ocorrência. O valor corresponde à média da vazão de estiagem na duração considerada, 

enquanto a probabilidade de ocorrência é fornecida pela distribuição estatística que 

melhor se ajusta a esta variável. Pode-se substituir a probabilidade de ocorrência pelo 

seu inverso, qual seja o período de retorno em anos, que corresponde ao tempo médio 

em que a variável pode ser menor ou igual ao valor considerado. As vazões mínimas se 

caracterizam pelos menores valores das séries anuais. A vazão mínima é associada a 

uma duração t. Por exemplo, a vazão mínima de um ano qualquer com duração de 30 

dias indica que este é o menor valor do ano da vazão média de 30 dias consecutivos. Na 

prática, pouca utilidade tem a vazão mínima de 1 dia, enquanto as durações maiores, 

como 7 dias ou 30 dias, apresentam maior interesse ao usuário, “já que a seqüência de 

vazões baixas é a condição mais crítica na utilização da água” (TUCCI, 2007:579).  

Os indicadores de vazão mínima mais utilizados em projetos de emissão de 

outorga de direito de uso de recursos hídricos são a Q7,10 e a Q95. O primeiro 

“corresponde à vazão mínima média, com 7 dias consecutivos de duração e tempo de 

retorno de 10 anos” (LANNA e PEREIRA, 1996:01), enquanto o segundo “é calculado 

com base na curva de permanência de vazões, função hidrológica que fornece a 

freqüência com que um determinado valor de vazão é igualado ou superado num 

período, sendo o valor da vazão associado ao tempo de permanência” (FRANCISCO, 

2004:22). Conforme explica TUCCI (2007:579), “a curva de probabilidade de vazões 

mínimas permite a estimativa do risco de que ocorram vazões menores que um valor 
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escolhido”. Esta curva de probabilidade é utilizada em estudos de qualidade da água, 

regularização de vazão para abastecimento de água e irrigação, entre outros. Assim, a 

Q95 corresponde à vazão de 95% da curva de permanência, ou seja, a um patamar 

inferior de vazão que tem probabilidade de permanência no curso d’água em pelo 

menos 95% do período de tempo considerado.  

A importância de adotar-se um indicador de vazão mínima como critério para 

estimativa da disponibilidade hídrica de uma bacia hidrográfica decorre do fato de que a 

quantidade de água disponível deve ser suficiente para atender aos momentos de maior 

demanda. Além disto, a vazão também deve ser suficiente para a conservação dos 

ecossistemas. As estimativas deste valor dependem de estudos multidisciplinares eco-

hidrológicos e passam também por decisões técnicas e políticas permeadas de conflitos 

e incertezas, e vêm sendo, até agora, substituídas por estimativas estatísticas.    

Adota-se, assim, uma vazão de referência, que corresponde a “um valor de 

vazão que passa a representar o limite superior de utilização da água em um curso 

d’água” (CRUZ, 2001:47). A aplicação do critério de vazão de referência constitui um 

procedimento adequado para a proteção dos cursos d’água, pois as alocações para as 

derivações são geralmente realizadas a partir de uma vazão de base de pequeno risco.  

O critério da vazão referencial está presente nas leis que regulam a emissão de 

outorga de direito de uso de recursos hídricos de vários estados brasileiros. Os termos 

vazão outorgável e vazão residual são citados nas leis estaduais e federais brasileiras 

relativas às águas, caracterizando uma nomenclatura homogênea. Muitas vezes, o termo 

vazão residual aparece com o significado de vazão ecológica, utilizada assim como 

referência para a conservação ambiental. Por isso, é importante ter atenção aos textos 

das leis. No Brasil, cada Estado tem adotado critérios particulares pragmáticos para o 

estabelecimento de vazões de referência para a emissão de outorga, sem, contudo, 

apresentar justificativas para a adoção desses valores.  

Por exemplo, no Estado do Ceará, o Decreto Estadual n.º 23.067/1994, em seu 

Artigo 19, juntamente com o Artigo 35, estabelece a referência pra a emissão de outorga 

em 90% da vazão regularizada com garantia de 90%, isto é, somente pode ser outorgado 

90% da Q90%, o que significa que, em épocas de estiagem, deve ser mantida uma vazão 

no rio correspondente a 10% da vazão Q90%. Em bacias com reservatórios e açudes, a 

vazão de permanência natural se modifica, sendo preferível chamá-la de vazão de 

regularização. Essa definição também é utilizada nos estados do Rio Grande do Norte 

(Decreto Estadual n.º 13.283/1997) e da Bahia. Neste último, a Lei Estadual n.º 
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6.855/1995, em seu Artigo 14, estabelece limites variáveis para a vazão de outorga entre 

80 e 95% da vazão regularizada com permanência de 90%, dependendo do manancial, 

significando a necessidade de manter um fluxo mínimo de 5 a 20% da Q90% para a 

conservação ambiental.  

Já os estados de Minas Gerais e do Paraná utilizam a vazão Q7,10  como 

referência para o estabelecimento das vazões outorgáveis. O Estado de Minas Gerais 

estabelece a vazão outorgável em 30% da Q7,10, conforme estabelecido pela Portaria 

IGAM n.º 10/1998. O IGAM, órgão estadual responsável pela gestão dos recursos 

hídricos no estado, determina que a vazão residual (a vazão que deve permanecer no 

rio) deve corresponder a um valor não inferior a 70% da Q7,10. No Paraná, a vazão Q7,10 

é a referência utilizada pela JICA – Japan International Cooperation Agency, nos 

estudos de desenvolvimento do Plano Diretor de Recursos Hídricos do Paraná. Os 

regulamentos determinam que o volume permissível de captação direta de água deve 

ser, no máximo, de 50% da Q7,10.  

No Rio Grande do Sul, a Lei Estadual n.º 10.350/1994 estabelece que a outorga 

de uso dos recursos hídricos está condicionada às prioridades de uso estabelecidas no 

Plano Estadual de Recursos Hídricos e nos Planos de Bacia Hidrográfica. Isto significa 

que a vazão de referência poderá variar de uma bacia para outra, respeitando as 

particularidades de cada local.  

Esse procedimento é razoável e aplicado na maioria das leis de outros países. 

Em geral, a legislação vincula aos planos de bacia a definição de disponibilidade, como 

é o caso dos estados mexicanos, italianos e espanhóis, entre outros.  

A dificuldade de obtenção de dados para os estudos em hidrologia e recursos 

hídricos levou os hidrólogos a buscarem formas de transferência de informações de um 

local para outro na bacia ou de uma bacia para outra.  TUCCI (2007:573) esclarece que 

“a regionalização consiste num conjunto de ferramentas que exploram ao máximo as 

informações existentes, visando à estimativa das variáveis hidrológicas em locais sem 

dados ou insuficientes”. No caso de escassez ou de ausência de estações fluviométricas 

nas bacias hidrográficas das quais pretende-se avaliar a disponibilidade hídrica, pode-se 

usar métodos indiretos para proceder-se à estimativa de vazões. 

As águas subterrâneas representam a maior reserva de água doce do globo. Os 

aqüíferos onde ficam esses reservatórios podem ser confinados ou não-confinados. Os 

primeiros, devido à formação geológica, possuem pressão superior à atmosférica e são 

alimentados por recargas em cotas superiores ao ponto de captação. Nos aqüíferos não-
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confinados a água não está sob pressão e pode ser alimentada pelo fluxo local (da 

mesma forma que pode ser contaminada). A grande variabilidade das condições de solo 

e geologia faz com que a capacidade de armazenamento das águas subterrâneas dependa 

dessas condições para a sua exploração visando o atendimento do abastecimento. 

Existem regiões onde o subsolo é composto apenas por rochas, onde a água escoa 

apenas pelas fraturas e a disponibilidade é muito baixa.  

A grande vantagem do manancial subterrâneo, conforme destaca TUCCI 

(2006:410), “tem sido a capacidade de atendimento distribuído através de poços; no 

entanto, essa alternativa não tem sido usual no Brasil para o atendimento a grandes 

consumidores, devido à alta demanda”. Usualmente, o abastecimento por meio de água 

subterrânea tem sido realizado para comunidades menores e distribuídas espacialmente. 

Essas condições dependem da capacidade de exploração das águas subterrâneas e da 

contaminação dos aqüíferos.  

Como já afirmado aqui, os novos paradigmas que norteiam a gestão dos recursos 

hídricos enfatizam, como condição de disponibilidade hídrica, a ligação indissociável 

entre quantidade e qualidade. A influência da qualidade da água na disponibilidade 

hídrica se dá tanto pela impossibilidade de sua captação para determinado fins, devido 

ao seu elevado grau de contaminação, quanto pela necessidade de manutenção de um 

certo volume de água no corpo d’água para a diluição de poluentes. A esse respeito, 

MOTA (1995:03) afirma que “a qualidade desejada para determinado recurso hídrico 

vai depender dos usos para os quais o mesmo se destina”.  

As características de qualidade das águas derivam dos ambientes naturais e 

antrópicos onde se originam, circulam, percolam ou ficam estocadas. Os problemas de 

escassez de água que ameaçam a sobrevivência das populações e do ambiente favorável 

à vida na Terra, segundo alguns, são originados pelo crescimento desordenado das 

demandas e, sobretudo, pelos processos de degradação da sua qualidade, atingindo 

níveis nunca antes imaginados, a partir da década de 1950.  

Na avaliação da qualidade de uma água, considera-se a composição de uma 

amostra cujos constituintes são referidos em termos de características físicas, 

microbiológicas e químicas, a depender do objetivo a ser alcançado. Vários são os 

parâmetros ambientais (físicos, químicos, microbiológicos, hidrobiológicos e 

ecotoxicológicos) que nos permitem aferir a capacidade natural de utilização dos 

recursos hídricos e controlar a qualidade da água. BRANCO e ROCHA (1977:93) 

elencaram vários parâmetros a serem considerados na definição do padrão de qualidade 
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a ser adotado para as águas utilizadas para consumo público, mediante tratamento 

convencional. São eles: DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) e OD (Oxigênio 

Dissolvido), concentração de bactérias coliformes, substâncias tóxicas e material 

sobrenadante e fenóis.  

Porém, vários trabalhos e estudos ratificam a adoção do OD como melhor 

parâmetro ambiental para identificação da qualidade das águas. WETZEL (1981:112) 

afirma que “o oxigênio é o parâmetro mais importante dos lagos, exceto a própria 

água”. Idéia compartilhada por TOLEDO JÚNIOR e KAWAI (1977:05), quando 

afirmam que, “entre os vários parâmetros físicos, químicos e biológicos que determinam 

a qualidade da água de um rio, lago ou represa, o oxigênio dissolvido é considerado um 

dos parâmetros mais significativos”.  

Enquanto o OD expressa a quantidade ou concentração de oxigênio dissolvido 

na água, a DBO é “uma medida da quantidade da matéria orgânica biodegradável 

presente na água” (CETESB, 1988:12). A DBO expressa a quantidade de oxigênio 

necessária para a oxidação ou estabilização da matéria orgânica pela ação das bactérias. 

Corresponde à medida da concentração de matéria orgânica existente na água que pode 

ser biodegradada pelas bactérias. A DBO é, “geralmente, expressa em função de um 

tempo de cinco dias e a uma temperatura de 20ºC, isto é, é a quantidade de oxigênio 

consumido na oxidação da matéria orgânica mantida a 20ºC durante cinco dias” 

(SILVA e MARA, 1979:03), daí resultando o conceito de “DBO5(20)” ou “DBO Padrão”. 

O uso da “água doce” para consumo humano está sujeito aos condicionantes 

específicos de qualidade, que são definidos pelos padrões de potabilidade. No Brasil, 

esses padrões são estabelecidos pelo Ministério da Saúde – Portaria n.º 36/1990 -, sendo 

o STD de mil mg/l o valor máximo permissível (VMP). Igual VMP é adotado pela 

Organização Mundial da Saúde – OMS -, United States Environmental Protection 

Agency – Usepa -, Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – e United States 

Public Health Service – USPHS.  

A qualidade total de uma água pode atingir elevados graus de complexidade, 

conforme mostra a Figura 3.3: 
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Figura 3.3 – Árvore da qualidade total da água 

 

Fonte: Adaptado de ENGELEN (1981) apud REBOUÇAS (2006:25).  

 

Atualmente, as populações dos grandes centros urbanos, industriais e áreas de 

desenvolvimento agrícola com uso intensivo de insumos químicos já se defrontam com 

problemas de escassez qualitativa de água para consumo. Deve-se ressaltar ainda que, 

se a escassez quantitativa de água para consumo constitui fator limitante ao 

desenvolvimento, a escassez qualitativa de água engendra problemas muito mais sérios 

à saúde pública, à economia e ao ambiente em geral. 

Julgava-se, até cerca de uma década atrás, que a solução desses problemas era 

uma questão tecnológica ou financeira. Entretanto, tornam-se cada dia mais freqüentes 

os casos em que se caracterizam não só limites científicos, tecnológicos e financeiros 

para se purificar uma água que teve a sua qualidade degradada pelas atividades 

antrópicas. A utilização de métodos muito sofisticados de tratamento pode causar 

problemas cada vez mais complexos e de difícil solução, os quais afetam a qualidade do 

ambiente, em geral, e a saúde pública, em particular. 

Em conseqüência, conforme aponta REBOUÇAS (2006:25/26), “é praticamente 

nula a confiança dos processos convencionais de tratamento de água de mananciais que 

recebem esgotos de centros urbanos, efluentes industriais, águas residuais da mineração 

ou, simplesmente, o escoamento superficial difuso de bacias hidrográficas onde se 
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pratica uma agricultura com uso intensivo de insumos químicos, devido à quase 

impossibilidade de eliminação adequada da grande variedade de elementos menores ou 

traços – neurotóxicos, carcinogênicos, mutagênicos, teratogênicos, entre outros – que 

podem estar presentes nas águas de consumo”.  

Assim, podemos concluir que as águas captadas de bacias hidrográficas não 

protegidas não são confiáveis para abastecimento público, pelo fato de meramente 

atender aos poucos parâmetros de qualidade estabelecidos pelos padrões gerais de 

qualidade ambiental ou de potabilidade para águas de consumo humano. Por essa razão, 

os aspectos qualitativos da água tornam-se cada vez mais importantes (ou tão 

importantes) em muitas regiões desenvolvidas ou muito povoadas do mundo quanto os 

problemas tradicionais de escassez quantitativa, natural ou engendrada pelo crescimento 

acelerado ou desordenado das demandas locais.  

Sabemos que “as características da água começam a ser compostas ainda no seu 

trajeto atmosférico” (REBOUÇAS, 2006:26). As partículas sólidas e gases atmosféricos 

de variadas origens são dissolvidos pelas águas que caem na superfície da Terra na 

forma de chuva, neblina e neve, principalmente. Como resultado, essas águas 

meteóricas podem ser consideradas como constituindo uma solução diluída (com teores 

médios de sais dissolvidos de uns poucos miligramas por litro – mg/l) e ligeiramente 

ácida (pH 4 - 6). 

Porém, a qualidade das águas de um rio ou de um reservatório está também sob 

a constante ameaça da ação degradadora de outras substâncias poluentes. Estas podem 

se originar de fontes pontuais ou localizadas, como os esgotos domésticos e os efluentes 

industriais, ou de fontes dispersas ou não localizadas, como as águas de escoamento 

superficial, as águas de infiltração, etc. 

Os esgotos domésticos (ou sanitários) são os originários, predominantemente, 

das habitações, sendo provenientes de instalações sanitárias, lavagem de utensílios 

domésticos, pias, banheiros, lavagem de roupas e outros usos domiciliares. Dependendo 

do tipo de cidade, contêm, em maior ou menor quantidade, resíduos líqüidos das 

atividades comerciais, industriais e outras. Eles têm composição mais ou menos 

definida, variando em função da sua concentração (que depende do consumo de água), 

dos hábitos da população, do tipo de sistema de esgotamento e da natureza de outras 

contribuições além das domiciliares.  

Para que haja um equilíbrio entre a produção e o consumo de oxigênio, é 

necessário que a quantidade de matéria orgânica lançada em um corpo d’água sob a 
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forma de esgotos domésticos seja proporcional à sua vazão ou ao seu volume, ou seja, à 

sua disponibilidade de oxigênio dissolvido.  

Sabemos que todo manancial tem uma certa capacidade de depurar as cargas 

poluidoras que recebe. A autodepuração de recursos hídricos ocorre devido a 

fenômenos físicos, químicos e biológicos, os quais contribuem para a modificação, 

redução ou eliminação completa de alguns poluentes presentes na água. Esses 

fenômenos acontecem de forma conjunta, sendo, muitas vezes, difícil distingui-los 

isoladamente. Entre os fenômenos físicos, destacam-se a turbulência, a sedimentação, a 

incidência de luz solar, a temperatura da água e o poder de diluição. Entre os fenômenos 

químicos, destacam-se as reações de oxidação e de redução. Entre os fenômenos 

biológicos estão o predatismo, a produção de antibióticos e toxinas e a aglutinação. 

Quando os esgotos domésticos, caracterizados principalmente pela grande quantidade 

de matéria orgânica, são lançados in natura num corpo d’água qualquer, tendem a ser 

estabilizados ou assimilados pelo meio líqüido, através de processos de autodepuração, 

que envolvem transformações químicas, físicas e biológicas, através das quais a matéria 

orgânica é oxidada, “transformando-se em água, gases e sais minerais, compostos 

utilizados através da fotossíntese, na formação celular dos seres vivos” (NUCCI, 

ARAÚJO e SILVA, 1978:07), num processo conhecido como biodegradação.   

Quando os esgotos são lançados em quantidades superiores à capacidade de 

assimilação do corpo d’água, o “ambiente fica sobrecarregado, seu equilíbrio se desfaz e 

se altera completamente sua composição e estrutura” (BRANCO, 1988:75), 

caracterizando o processo conhecido como poluição. Assim, a poluição da água pode 

ser definida como qualquer alteração em suas características físicas, químicas e 

biológicas, com prejuízo à sua utilização normal, seja como água potável, seja como 

fonte de alimento (algas, peixes, moluscos e crustáceos).  

Além das substâncias tóxicas, os esgotos domésticos são também os 

responsáveis pela contaminação da água, processo que pode ser definido como a 

introdução de substâncias nocivas à saúde humana e às espécies de vida aquática, como 

os organismos patogênicos de origem intestinal e os metais pesados. 

O estudo da capacidade de autodepuração de recursos hídricos é da maior 

importância nos programas de preservação da qualidade da água. Conforme aponta 

MOTA (1995:80), “em função da capacidade de determinado manancial de assimilar 

carga poluidora, bem como dos usos para os quais se destina, são definidos os teores de 



 29 

poluentes que o mesmo deve receber e, portanto, o tipo e grau de tratamento a ser 

aplicado nos despejos, antes dos seus lançamentos”.  

Assim, quando a concentração populacional faz com que a quantidade de 

matéria orgânica presente nos esgotos domésticos por ela produzida seja superior à 

capacidade de autodepuração dos corpos d’água, o tratamento do esgoto, antes de lançá-

lo nos corpos d’água, é condição fundamental para a manutenção da qualidade da água.  

A implantação do sistema de esgoto, constituído por rede coletora, estação de 

tratamento e lançamento final, é a medida mais eficiente de controle da poluição de 

recursos hídricos. Uma cidade que conta com um adequado sistema de esgoto tem os 

seus problemas de poluição das águas bastante reduzidos.  

A Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) constitui a etapa do sistema de 

esgotamento sanitário que tem por objetivo reduzir a carga poluidora presente no 

líqüido, através da remoção do material sólido, da redução da Demanda Bioquímica de 

Oxigênio, do extermínio dos microorganismos patogênicos e da redução das substâncias 

químicas indesejáveis.  

As diversas unidades de uma estação convencional de tratamento de esgoto 

sanitário podem ser agrupadas em função das eficiências dos tratamentos que 

proporcionam. Assim, temos: 

• Tratamento preliminar: gradeamento, remoção de gorduras e remoção de areia. 

• Tratamento primário: tratamento preliminar mais decantação, digestão do lodo e 

secagem do lodo.  

• Tratamento secundário: tratamento primário mais tratamento biológico, decantação 

secundária e desinfecção.   

Existem vários tipos de tratamento de esgoto e, conforme aponta MOTA 

(1995:97), “a escolha do tratamento depende dos tipos dos despejos (se de origem 

doméstica ou industrial), bem como dos graus de tratamento desejados, ou das 

características ambientais do local onde a mesma será implantada”.  

Os diversos processos de tratamento de esgoto oferecem reduções diferentes nas 

diversas cargas poluidoras. Segundo MOTA (1995:103), “a eficiência do tratamento 

depende dos parâmetros de projeto considerados, como também dos cuidados adotados 

na operação e manutenção dos sistemas”. Dessa forma, uma estação de tratamento bem 

operada resultará sempre numa maior eficiência.  

 

 



 30 

3.3 – Demanda hídrica 

  

 

 

A demanda hídrica pode ser definida como “a quantidade necessária de água 

para suprir as necessidades dos usuários” (CRUZ, 2001:61). Poderíamos dizer, então, 

que a demanda hídrica corresponde à quantidade de água necessária para atender aos 

diversos usos aos quais a água se presta durante determinado período, sendo 

condicionada por uma série de fatores. Na literatura relativa à gestão de recursos 

hídricos considera-se a divisão entre usuários consuntivos e usuários não-

consuntivos.  

Os usos consuntivos da água “são aqueles que retiram a água de seus 

mananciais, através de captações ou derivações, e apenas parte dessa água retorna a suas 

fontes de origem” (CARRERA-FERNANDEZ e GARRIDO, 2003:22). Exemplos de 

usos consuntivos são a agricultura irrigada, o abastecimento humano rural e urbano, a 

dessedentação de animais e o abastecimento industrial. Nesse tipo de uso a água 

efetivamente retirada torna-se indisponível no manancial. Dentre os usos consuntivos da 

água, “a irrigação é a modalidade de uso que causa a maior indisponibilidade de água 

para outros usos, ou seja, a maior proporção da água retirada que não volta, pelo menos 

total e imediatamente, ao corpo de água, a qual pode atingir a expressiva proporção de 

70%” (CARRERA-FERNANDEZ e GARRIDO, 2003:22). Esses últimos autores 

destacam ainda que a indisponibilidade da água no abastecimento urbano está em torno 

de 50%, dos quais 60% são devidos exclusivamente às perdas no transporte, desde o 

ponto de captação até a distribuição final. Já o abastecimento industrial apresenta uma 

das menores proporções de indisponibilidade, algo em torno de 20%, mas pode variar 

bastante a depender da tecnologia e do setor industrial usuário.  

Já os usos não-consuntivos da água “são aqueles que utilizam a água em seus 

próprios mananciais sem haver necessidade de retirá-la ou, após captada, retorna 

integralmente a seus mananciais” (CARRERA-FERNANDEZ e GARRIDO, 2003:23). 

Exemplos de usos desse tipo são a pesca, o lazer e a recreação, a navegação fluvial e a 

preservação ambiental, que aproveitam a disponibilidade da água em sua própria fonte, 

sem qualquer modificação quantitativa significativa. Outros exemplos de usos não-

consuntivos são a diluição de efluentes e a geração de energia elétrica. CARRERA-

FERNANDEZ e GARRIDO (2003:23) destacam que, “embora a utilização da água para 
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geração de energia elétrica seja considerada como uso não-consuntivo dos recursos 

hídricos, a geração hidráulica de energia acarreta significativas perdas por evaporação 

nos espelhos de água dos reservatórios de regularização de vazão, as quais podem 

comprometer a sustentabilidade dos sistemas hídricos”. Uma das vantagens dos usos 

não-consuntivos dos recursos hídricos é que esses podem, em geral, ser combinados 

com outros usos, extraindo-se de seus mananciais benefícios múltiplos. CRUZ 

(2001:41) destaca que uma particularidade dos usuários não-consuntivos é que, “como 

necessitam que a água esteja disponível na seção e seus usos não reduzem a quantidade, 

ao invés de reservar um volume ou vazão para cada um desses usuários, pode-se 

reservar o volume necessário para atender a maior demanda entre eles”. E todos os 

demais usuários não-consuntivos poderão obter a outorga. Assim, enquanto a outorga 

para usuários consuntivos reserva um volume exclusivo para cada usuário, a outorga de 

uso não-consuntivo reserva um volume único para todos os usuários outorgados. Feitas 

essas considerações iniciais, passemos agora a analisar mais detidamente cada um dos 

usos consuntivos e não-consuntivos da água.          

Sabemos que a demanda de água para o abastecimento humano surge tanto das 

atividades estritamente domésticas, quanto de quaisquer outras atividades praticamente 

inseparáveis destas e que também exijam requisitos de quantidade e qualidade, além da 

garantia de abastecimento. A água para o abastecimento humano é necessária para 

atender as demandas das cidades, vilas, distritos e povoados no consumo doméstico, 

comercial, público, entre outros que integram a vida urbana das grandes, médias e 

pequenas aglomerações. As demandas de água no meio urbano são definidas com base 

na população e em índices de consumo por habitante. 

A água para o abastecimento humano tem prioridade sobre qualquer tipo de uso, 

daí a importância de sua conservação, em todos os mananciais, para essa finalidade, 

observando-se criteriosamente as características de qualidade aceitáveis para atender as 

crescentes necessidades das comunidades. Segundo CARRERA-FERNANDEZ e 

GARRIDO (2003:25), “as demandas por água para abastecimento humano dependem 

da população abastecida e de seu consumo de água per capita. A população a ser 

abastecida é estimada através de estudos demográficos. O consumo de água per capita, 

entretanto, depende de uma série de características da comunidade a ser atendida”.  

A experiência tem demonstrado que, em geral, os consumos per capita de água 

crescem com o tamanho da população e com o progresso da mesma ao longo do tempo. 

O aspecto importante a ser considerado é, portanto, a estimativa das demandas futuras 
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nesse uso, objetivando-se determinar o balanço hídrico para que sejam asseguradas, nas 

várias bacias hidrográficas, as vazões necessárias para atendimento ao consumo humano 

que, sob o ponto de vista legal, tem prioridade sobre os demais usos. 

Em virtude do crescimento da população e da urbanização nos países em 

desenvolvimento, a demanda pela água vai aumentar em pelo menos 50% nos próximos 

vinte anos. O relatório Global Water Outlook to 2025: Averting an Impending Crisis, 

elaborado conjuntamente pelo International Food Policy Research Institute – IFPRI – e 

pelo International Water Management Institute – IWMI -, publicado em 2002, alerta 

que se as tendências atuais nas políticas e investimentos em água forem mantidas, em 

2025 a escassez de água causará perdas anuais globais da ordem de 350 milhões de 

toneladas na produção de alimentos, o que significa uma quantidade equivalente à 

produção atual de grãos dos Estados Unidos da América (LEMOS, SALATI e SALATI, 

2006:52). 

OLIVEIRA et al. (2003) apud FRANCISCO (2004:25/26) demonstraram, com 

base em consulta bibliográfica a manuais de engenharia, que a demanda hídrica per 

capita nas áreas urbanas varia entre 100 e 400 l/hab.dia, segundo o tipo de edificação, 

conforme mostra a Tabela 3.1: 

 

Tabela 3.1 – Demanda hídrica per capita segundo o tipo de edificação 

Tipo de edificação 
Consumo per capita 

(l/hab.dia) 
Residências populares 120 – 150 
Residência de médio valor 150 
Residência de luxo  300 – 400 
Apartamento 200 
Apartamento de luxo (por dormitório) 300 – 400 
Apartamento de luxo (por dormitório de empregada) 200 

Fonte: OLIVEIRA et al. (2003) apud FRANCISCO (2004:25).  

 

A dessedentação de animais passou a ser, a partir da promulgação da Lei 

Federal n.º 9.433/1997, um dos usos prioritários da água em situações de escassez, 

juntamente com o abastecimento humano. 

A atividade pecuária exerce, na atualidade, altas demandas por água, 

principalmente em projetos de criação intensiva, que têm tomado grande impulso nos 

dias atuais face ao grande aumento da produtividade, proporcionado por modernas 

técnicas de manejo de animais confinados. Conforme apontam CARRERA-

FERNANDEZ e GARRIDO (2003:26), “o aumento do tamanho dos plantéis – e não o 
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consumo per capita, que não chega a ser expressivo – responde pela importância que 

passou a ter esse tipo de demanda que, em termos de gestão dos recursos hídricos, 

figura como uma das parcelas no cômputo da repartição das vazões”.  

DOMINGUES e TELLES (2006:333) destacam que “quantidade considerável 

de água é utilizada, por exemplo, em alguns dispositivos em instalações de 

confinamento: bebedouros, chuveiros e tanques para redução de temperatura de animais 

mais sensíveis, sprays para limpeza de animais na produção de leite tipo A e vassouras 

hidráulicas para limpeza de estábulos e pocilgas”. Além disso, não pode ser desprezado 

que animais criados extensivamente também necessitam de água para suas necessidades 

totais de metabolismo e que, durante os períodos de estiagem, os mesmos são 

severamente prejudicados. A Tabela 3.2 apresenta os valores referenciais de requisição 

média de água por diferentes categorias de animais: 

 

Tabela 3.2 – Coeficientes de demanda de água  
para abastecimento animal 

Coeficiente de demanda (l/cab.) 
Categoria de animais 

Diário Anual 
Bovinos e bufalinos 50,0 18.250 
Eqüinos, asininos e muares 40,0 14.600 
Suínos 10,0 3.650 
Caprinos e ovinos 8,0 2.920 
Avinos 0,2 73 

Fonte: Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco  (1998) apud 

DOMINGUES e TELLES (2006:336).  

 

A Tabela 3.3 apresenta um resumo dos dados relativos ao consumo hídrico 

típico humano e animal:  

 

Tabela 3.3 – Consumo hídrico típico humano e animal 

Usuário 
Consumo típico  

(litros per capita/dia) 
Urbano 200 

Humano 
Rural 100 
Grande porte (bovinos, suínos) 34,5 
Médio porte (ovinos) 4,5 Animais 
Pequeno porte (aves) 0,35 

Fonte: GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL (1995) apud BRAGA e LANNA 

(2006:609). 
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A água é de fundamental importância também para o abastecimento industrial, 

tanto que a primeira providência a ser tomada em projetos de viabilidade de um grande 

número de fábricas é certificar-se do potencial das fontes de suprimento desse recurso 

natural. Segundo CARRERA-FERNANDEZ e GARRIDO (2003:27), essa importância 

decorre do fato de que a água é insubstituível, na atividade industrial, para as seguintes 

finalidades: como absorvente de calor, como agente de limpeza, como elemento de 

transmissão mecânica, como elemento para a produção de vapor, como matéria-prima, 

como meio de transporte e de processamento de materiais, como solvente, para uso 

doméstico na fábrica e como veículo para o despejo de efluentes líqüidos.   

Na literatura, verifica-se que o consumo industrial de água pode ser estimado 

tendo como referência o volume de água necessário para produzir uma determinada 

quantidade de mercadorias, o número de funcionários da unidade produtiva ou o tipo de 

indústria, conforme mostra a Tabela 3.4. A seleção de um ou outro parâmetro dependerá 

da disponibilidade de dados: 

 

Tabela 3.4 – Demanda hídrica industrial segundo sua tipologia 

Tipologia 
Demanda 

 hídrica (m3) 
Referência 

Laminação de aço 83 t de aço 
Refinação de petróleo 290 barril refinado 
Indústria têxtil 1.000 t de tecido 
Couro (curtumes)  55 t de couro 
Papel 250 t de papel 
Saboarias 2 t de sabão 
Usinas de açúcar 75 t de açúcar 
Fábricas de conservas 20 t de conserva 
Laticínios 2 t de produto 
Cervejarias 20 t de cerveja 
Lavanderias 10 t de roupa 
Matadouros 3 animal abatido 
Pequenos e médios consumidores industriais 0,15 
Grandes consumidores industriais 0,55 

empregado 

Indústria metalúrgica básica 0,385 
Indústrias transformadoras diversas 0,488 
Maquinaria e equipamentos 0,086 
Valor médio das indústrias 2.920 

empregado 

    Fonte: FRANCISCO (2004:28).  

 

KULAY e SILVA (2006:384) destacam que “o setor industrial é responsável por 

cerca de 22% do uso mundial de água, sendo que nos países desenvolvidos esse índice é 
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de cerca de 59%, enquanto nos países não desenvolvidos é de apenas 8%”. O setor é 

considerado o principal responsável pela crescente dificuldade na obtenção de água para 

atendimento das necessidades da sociedade. Esse fato deve-se não só ao crescimento 

contínuo da quantidade de água necessária para atender à demanda industrial, como 

principalmente à disposição, nos corpos d’água, dos efluentes aqüosos industriais, os 

quais têm qualidade significativamente inferior à original.      

A disponibilidade de dados precisos sobre o consumo industrial de água é muito 

restrita. O receio de disponibilizar a informação é uma das razões que levam à carência 

destes dados. Algumas organizações guardam sigilo em relação a esse tipo de 

informação por receio de ações tanto de agências ambientais quanto de empresas 

públicas fornecedoras, principalmente no momento em que os consumidores passarão a 

pagar não só pelo consumo, mas também pelo uso da água.     

A engenharia mineral corresponde a um conjunto de atividades que tem como 

objetivo a produção de bens minerais comercializáveis. A água está presente em quase 

todas as etapas da engenharia ambiental, envolvendo situações que vão desde a sua 

surgência, como conseqüência de algumas das suas operações, até o seu uso e reuso e 

disponibilização final. De uma forma geral, pode-se dizer que as atividades envolvidas 

são intensivas no uso da água. CIMINELLI et al. (2006:434) destacam que “o 

entendimento dos processos nas suas diversas etapas, principalmente aquelas que 

envolvem o contato com soluções aqüosas, torna-se fundamental para a avaliação do 

potencial impacto dessas atividades nos recursos hídricos em áreas minerárias”. Em se 

tratando da engenharia mineral, a água assume importância em três situações distintas: 

na lavra, no tratamento de minérios e na metalurgia extrativa.  

A agricultura irrigada gera uma demanda de água que corresponde ao volume 

desse recurso natural que não é suprido naturalmente através das chuvas, necessário à 

aplicação às culturas agrícolas, possibilitando a otimização do seu desenvolvimento 

biológico. A determinação desse volume depende de fatores diversos.  

A atividade de irrigação é a maior consumidora de água entre os diversos usos 

desse recurso natural. Dentro dela os consumos específicos variam bastante, a depender 

do método de irrigação empregado. DOMINGUES e TELLES (2006:325) destacam que 

“os principais usos consuntivos da água ocorrem mundialmente na agricultura e 

pecuária (cerca de 65% do total), destacando-se, principalmente, a irrigação de culturas 

e, complementarmente, a utilização de água nas estruturas de dessedentação e de 

ambiência nos sistemas de exploração de animais”.    
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Conta-se, em todo o mundo, com uma área plantada da ordem de 1,4 bilhão de 

hectares, cerca de um quinto desse total com irrigação. Não obstante a grande diferença 

percentual entre as áreas com e sem irrigação, as primeiras são responsáveis por quase 

metade da produção mundial de alimentos, que atinge 5,5 bilhões de toneladas 

(DOMINGUES e TELLES, 2006:331). 

Ainda que a participação percentual do setor agrícola no consumo total de água 

venha caindo com o passar do tempo, prevê-se que, em 2020, ela ainda seja maior que 

as demais, totalizando 60% (PADILLA, 1999 apud DOMINGUES e TELLES, 

2006:325). Segundo destacam LEMOS, SALATI e SALATI (2006:54), “o ritmo de 

crescimento anual das áreas irrigadas nos países desenvolvidos foi de 2,57% entre 1970 

e 1982 e diminuiu sensivelmente para 0,66% entre 1982 e 1994; para os países em 

desenvolvimento, ele foi de 1,90% e 1,51%, respectivamente”.  

No Brasil, a agricultura irrigada ocupa de 5% a 6% das terras cultivadas, sendo 

responsável, no entanto, por 16% do volume da produção e 35% do valor arrecadado 

com a comercialização de produtos agrícolas. Além disso, a irrigação é responsável pela 

retirada de 56% da retirada total de água no Brasil (DOMINGUES e TELLES, 

2006:325). No país, para uma área plantada, em 2003, de 58,46 milhões de hectares, 

estima-se que existiam 3,31 milhões de hectares irrigados, que correspondem a menos 

de 6% da área total cultivada. Esses números são muito reduzidos, uma vez que, 

segundo a avaliação mais modesta, o país dispõe de 29,6 milhões de hectares irrigáveis 

(DOMINGUES e TELLES, 2006:331).  

De acordo com dados do início da década de 2000, a área total irrigada no Brasil 

distribuía-se da seguinte forma quanto às regiões do país: 39% na Região Sul, 29% na 

Região Sudeste, 21% na Região Nordeste, 8% na Região Centro-Oeste e 3% na Região 

Norte. Por sua vez, quanto aos métodos de irrigação utilizados, observa-se a seguinte 

distribuição: inundação, 33%; aspersão mecanizada, 21%; aspersão convencional, 20%; 

sulcos, 18%; e irrigação localizada, 8%. Embora não se disponha de dados 

consolidados, tem-se notícia de que, daquela época até os dias de hoje, houve um 

incremento considerável na taxa de aumento da participação da irrigação localizada, em 

comparação com os demais métodos (DOMINGUES e TELLES, 2006:331).  

A utilização de água para geração de energia elétrica é considerada um dos 

usos não-consuntivos desse recurso, mas o aproveitamento hidrelétrico e a operação de 

plantas termelétricas podem afetar, de forma significativa, o balanço hídrico de uma 

bacia ou região hidrográfica.   
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Os reservatórios para geração de energia elétrica, sobretudo aqueles que 

trabalham na produção de energia de ponta, alteram substancialmente o padrão de 

variabilidade do fluxo de água à jusante, razão porque, algumas vezes, para que se possa 

reutilizar o caudal descarregado, torna-se necessária a construção de outro reservatório 

logo após, à jusante do primeiro, permitindo corrigir o padrão de variabilidade alterado. 

Por outro lado, o volume armazenado também pode ser utilizado para outras finalidades, 

criando a possibilidade da prática do princípio dos usos múltiplos, importantes no 

contexto do planejamento dos recursos hídricos. A esse respeito, KELMAN et al. 

(2006:532) destacam que “a implementação dos princípios de gestão de recursos 

hídricos adotados a partir da Lei n.º 9.433/97, deverá aumentar a interação do setor 

elétrico com os demais setores usuários, no nível da bacia hidrográfica”.      

  Alguns técnicos do setor elétrico costumam apontar, como vantagem da 

utilização da água para geração de energia, o fato de não haver consumo da mesma, isto 

é, o fato de tratar-se de um uso não-consuntivo, o que faz da geração de energia 

hidrelétrica um uso dos recursos hídricos que normalmente pode ser combinado com 

outros.    

No Brasil, a rede hidrográfica que se distribui por quase todas as regiões de seu 

território faz com que mais de 90% da geração seja de origem hidrelétrica. Por isso 

mesmo, a gestão dos recursos hídricos no Brasil é fortemente afetada por este setor 

usuário da água. Aliás, a energia elétrica é o serviço público de mais amplo alcance 

social no país, atendendo a cerca de 92% dos domicílios. Há quatro grandes sistemas 

interligados por linhas de transmissão, integrados pelas empresas concessionárias das 

Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e por concessionárias da Região Nordeste e parte 

da Região Norte. Esses sistemas atendem a 98% do consumo nacional. Além disso, há 

um conjunto de aproximadamente trezentos sistemas isolados, em sua maioria de 

pequeno porte e localizados na Região Norte (Amazônia), cobrindo, contudo, cerca de 

45% do território nacional (KELMAN et al., 2006:510).     

Durante os anos 1980, a produção de energia elétrica cresceu 20%, mas a 

construção de novas represas hidrelétricas diminuiu sensivelmente nos países 

industrializados, que já tinham explorado grande parte do seu potencial de produção, 

restando apenas áreas cuja exploração implicaria grandes impactos ambientais e 

elevados custos de construção. Nesse período, a geração de energia elétrica cresceu 50% 

na Ásia e mais que dobrou em partes da América Latina e China (GLEICK, 1993 apud 

LEMOS, SALATI e SALATI, 2006:54).      
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A pesca é um dos usos não-consuntivos da água. Embora seja um importante 

uso da água, a pesca não está sujeita à obtenção da outorga de direito de uso da água. 

No entanto, o produto da pesca tem a vida aqüática como o seu meio natural, 

demandando, adicionalmente, um certo número de requisitos que compõem o padrão de 

qualidade da água, sem o que não se pode esperar vida saudável das espécies.  

Um aspecto importante da pesca é que, “além de ser um uso compatível com 

outros usos da água, a pesca é também uma atividade de grande importância para a 

economia, podendo responder por uma parcela significativa da produção de alimentos, 

da geração de emprego, renda e da arrecadação de impostos, entre outros benefícios” 

(CARRERA-FERNANDEZ e GARRIDO, 2003:31).  

Entre 1980 e 2002, a produção pesqueira brasileira, como um todo, cresceu 

apenas 2,1%, sendo que a produção pesqueira de origem continental aumentou 24,8% e 

a marinha caiu 4,1%. Os dados disponíveis permitem avaliar a imensa importância da 

Região Norte na produção pesqueira continental brasileira. Considerando um universo 

de 218 mil toneladas de pescado de água doce capturados em 2002, a Região Norte seria 

responsável por 61% desse total, seguida pela Região Nordeste, com menos da metade 

(23%). A produção conjunta das demais regiões perfaz os 16% restantes. Os Estados do 

Amazonas e do Pará respondem, conjuntamente, por 55% da produção da pesca 

continental brasileira, com 124.806 toneladas. As capturas realizadas no Pará, segundo 

produtor nacional, são quase três vezes superiores às do terceiro colocado, o Maranhão 

(BORGHETTI e OSTRENSKY, 2006:579).      

A piscicultura faz uso de tanques ou açudes de variadas dimensões, preenchidos 

com água derivada dos leitos dos rios, sendo devolvida a jusante do ponto de captação. 

CARRERA-FERNANDEZ e GARRIDO (2003:32) destacam que “a qualidade da água 

para a piscicultura é tão importante quanto a qualidade do solo para a agricultura”, ou 

seja, se a água não contiver os elementos nutritivos para os peixes e nem apresentar 

propriedades físicas adequadas, a produção obtida ficará abaixo da esperada. A 

qualidade da água, nesse caso, deverá ser observada, sobretudo, através de parâmetros 

como salinidade, temperatura, transparência e pH, além dos teores de potássio, fosfatos, 

nitratos, dióxido de carbono, entre outros.  

A aqüicultura é o conjunto de outras explorações de animais aqüáticos além da 

piscicultura, como, por exemplo, a carcinocultura (criação de camarões) e a ranicultura 

(criação de rãs), bem como o cultivo de vegetais exclusivamente com soluções 

nutritivas (hidroponia). Engloba os cultivos de peixes, camarões, ostras, mexilhões, rãs, 
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e uma série de outros organismos que são praticamente desconhecidos pela maioria dos 

brasileiros, como as algas, abalones, ouriço-do-mar e lagostim de água doce, só para 

citar alguns exemplos.     

O crescimento populacional e a forte tendência à urbanização que se observa na 

maioria dos estados brasileiros fazem com que a demanda se distancie cada vez mais da 

oferta gerada pela produção pesqueira dos estados, o que “faz das coleções de águas, 

representadas pelos açudes e represas, um importante elemento para a produção de 

alimentos pesqueiros, razão porque a piscicultura e a aqüicultura são consideradas 

importantes na política de recursos hídricos” (CARRERA-FERNANDEZ e GARRIDO, 

2003:33).    

 Embora a navegação não constitua uso consuntivo da água, o seu estudo é 

importante para a gestão dos recursos hídricos, pois há necessidade de se garantir um 

determinado patamar de vazão para dar a necessária condição de navegabilidade ao 

curso d’água. Um aspecto importante é que, “ao se estabelecer as condições necessárias 

à navegabilidade, com vazões compatíveis com o calado (altura da parte submersa) das 

embarcações, podem-se impor restrições a outros usos consuntivos que tenham lugar no 

mesmo trecho do curso de água ou à montante do trecho requerido para o transporte 

hidroviário” (CARRERA-FERNANDEZ e GARRIDO, 2003:34). Os caudais requeridos 

para a manutenção da navegabilidade podem afetar mais enfaticamente os rios de zonas 

tropicais, regiões que costumam apresentar uma variabilidade acentuada de chuvas e 

vazões.  

O uso de cursos d’água para a navegação é compatível com a geração de energia 

elétrica de grande porte, a qual depende fortemente de barramentos dos rios. Quando 

uma barragem é construída, as condições do curso d’água à montante se tornam mais 

favoráveis à navegação. No entanto, houve conflitos no Brasil entre os dois setores pela 

interrupção no fluxo das embarcações à jusante causada pelos barramentos. A solução, 

evidentemente, é a construção de eclusas, as quais permitem a retomada do trajeto da 

embarcação que, mediante operação lenta, sai de um nível de água mais alto para um 

mais baixo e vice-versa.  

Apesar de a navegação fluvial não ser amplamente explorada no Brasil, é 

importante observar que o território brasileiro oferece, em vários trechos, uma trama 

hidrográfica favorável a essa modalidade de transporte. Como exemplo, temos as bacias 

hidrográficas do São Francisco, do Paraná, do Amazonas e do Parnaíba. Com relação ao 

aproveitamento das águas brasileiras para a navegação, SANTOS (2006:551) destaca 
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que, “ultimamente, quando associada a aproveitamentos múltiplos dos recursos hídricos 

de um rio, como o caso dos Rios Tietê e Paraná, as hidrovias vêm sendo utilizadas, 

tornando-se competitivas”. Além disso, o autor destaca que outro fator importante nos 

últimos anos tem sido o transporte intermodal, interligando de forma efetiva os 

transportes rodoviário, ferroviário e hidroviário, com diminuição significativa dos 

custos dos fretes. Porém, para um bom desempenho da intermodalidade, faz-se 

necessário o bom desempenho dos três sistemas, ou seja, as hidrovias acabam por 

depender de ferrovias e, atualmente, o sistema ferroviário apresenta deficiências.      

O lançamento, diluição e transporte de efluentes tratados é também uma das 

múltiplas formas de se utilizar as águas de correntes fluviais, inclusive prevista na 

legislação brasileira que regulamenta o setor. Esse uso ocorre primeiramente em corpos 

d’água superficiais correntes, em função de seu poder diluidor propiciado pela vazão. 

As atividades econômicas que mais se beneficiam desse tipo de uso são o abastecimento 

humano e o abastecimento industrial.  

Os efluentes líqüidos podem ser oriundos das aglomerações urbanas, dos 

distritos industriais ou de fábricas isoladas, de plantas mineradoras e, ainda, de retorno 

das águas de irrigação. Os efluentes líqüidos oriundos das aglomerações urbanas 

podem, também, conter rejeitos industriais, dado que existem fábricas distribuídas pelas 

cidades, sobretudo aquelas de grande porte.    

A composição dos efluentes líqüidos urbanos é variada. Conforme explicam 

CARRERA-FERNANDEZ e GARRIDO (2003:35), “os efluentes descartados pelas 

residências, edifícios públicos, escolas e demais construções urbanas que não s fábricas 

e laboratórios, apresentam um certo número de parâmetros poluentes, com destaque 

para a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), a Demanda Química de Oxigênio 

(DQO), os materiais sólidos totais (tanto os dissolvidos e os em suspensão), além de 

teores de certos compostos biodegradáveis agressivos em decorrência dos materiais de 

limpeza e lavagem utilizados na vida moderna”. As características físicas de um 

efluente são analisadas a partir desses indicadores.  

Já com relação aos poluentes industriais, “os que mais preocupam, atualmente, 

por sua crescente demanda, são os orgânicos, especialmente os sintéticos, além dos 

metais pesados” (CARRERA-FERNANDEZ e GARRIDO, 2003:35). O conhecimento 

dos contaminantes líqüidos, tanto os oriundos da cidade quanto aqueles procedentes das 

aglomerações industriais, é essencial para a adequada gestão do uso da água de 

mananciais. No que se refere à contaminação provocada pelas águas de drenagem da 
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irrigação, este é, ainda, um problema que não foi adequadamente solucionado, tendo em 

vista o fato de tratar-se de poluição difusa. 

Ainda tratando dessa questão, um aspecto importantíssimo a ser levado em conta 

é que os efluentes, urbanos ou industriais, somente podem ser descartados em corpos 

d’água se os seus parâmetros característicos se situarem dentro dos limites estabelecidos 

pela Resolução CONAMA n.º 357/2005, para cada uma das classes em que podem ser 

enquadrados os corpos d’água.   

O desenvolvimento econômico e a melhoria do nível de vida das populações, 

com o conseqüente aumento da parcela de tempo reservada ao lazer, além do aumento 

do fluxo turístico, faz com que as coleções de água, sobretudo os reservatórios 

construídos, sejam também utilizadas para a finalidade da recreação. O uso dos 

reservatórios, rios e lagos para fins de recreação costuma ser compatível com a maior 

parte dos demais usos dos recursos hídricos. A recreação não afeta o balanço hídrico, 

porquanto o que se aproveita é a condição localizada de navegabilidade, associada à 

beleza cênica local, elemento gerador de utilidade par o usuário da atividade de 

recreação. Tanto quanto a pesca e o abastecimento humano, o uso da água para fins de 

recreação implica, antes de tudo, a necessidade de adequada qualidade da água, sem que 

o usuário desses serviços, com o tempo, perca o interesse pelo local.      

A prática de esportes náuticos também se insere neste tipo de uso dos recursos 

hídricos. Natação e canoagem, tanto quanto a ginástica coletiva em lagoas ou margens 

de rios ou lagos, são exemplos de esportes que exigem um bom nível de conservação da 

água.   

Os açudes e suas circunvizinhanças desempenham um papel importante como 

espaços para recreação. Em alguns países, os usos de lazer, esportes e turismo se 

incorporam plenamente à função dos açudes, constituindo uma motivação a mais para 

esse tipo de investimento. Ao comentarem a possibilidade de associação da recreação 

com outros usos da água, CARRERA-FERNANDEZ e GARRIDO (2003:36) destacam 

que, apesar do uso para a primeira ser compatível com outros usos como a navegação, a 

geração de energia elétrica e a pesca esportiva, “à medida que aumenta o uso recreativo 

surgem as possibilidades de conflitos, dado que as oscilações dos níveis dos açudes são 

desfavoráveis à exploração da água para esse fim”. Aliado a isso, a atividade recreativa 

pode causar problemas de qualidade da água, em razão dos rejeitos descartados pelos 

usuários durante sua atividade.   
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A hidrografia brasileira oferece condições altamente favoráveis ao uso das águas 

para esportes, lazer e turismo, aí destacando-se os imensos lagos das milhares de 

barragens existentes no país. Muitos desses recursos ainda precisam ser descobertos e 

transformados em pontos turísticos, necessitando de organização e investimentos, uma 

vez que a viabilidade negocial tenha sido constatada. Porém, conforme aponta BRUNA 

(2006:471), “essas qualidades econômicas precisam se ajustar às legislações ambientais, 

pois as águas doces como fonte de vida e de riqueza ambiental devem ser protegidas”.       

Ainda que não se configure como um uso econômico da água propriamente dito, 

a demanda por água para conservação de ecossistemas, também denominada demanda 

ecológica, constitui hoje um fator importante para que se esta permaneça na composição 

do cenário físico onde cumpre um papel bem definido.   

Segundo CRUZ (2001:44), a vazão de preservação ambiental pode ser definida 

como “a vazão necessária para manter as funções dos ecossistemas que compõem o rio, 

nos seus leitos maiores e menores”. Em outras palavras, é um valor (ou valores) que 

possibilite a preservação das condições de pulsos hidrológicos, do transporte de 

sedimentos e nutrientes, da sincronicidade com o ciclo de vida das espécies silvestres da 

fauna e da flora e da taxa de perturbações necessárias à renovação e ao funcionamento 

dos ecossistemas associados ao curso d’água.   

A demanda ecológica está atrelada a razões bem objetivas. A preservação, por 

exemplo, do habitat natural da fauna e flora aqüáticas é importante sob o ponto de vista 

de economia ecológica, razão porque um patamar mínimo de vazão do manancial 

superficial deve ser preservado para cumprir esta função. O fomento da fauna piscícola, 

por meio da utilização dos cursos d’água, é essencial para a produção de alimentos, 

garantindo, assim, o equilíbrio e a manutenção da cadeia alimentar e a preservação das 

espécies.    

Com relação aos mananciais subterrâneos localizados próximos ao litoral, a 

manutenção de determinado volume de água do aqüífero contribui para se evitar a 

intrusão salina, que constitui um grave problema ambiental. CARRERA-FERNANDEZ 

e GARRIDO (2003:36) recordam ainda que “é em função da demanda ecológica que os 

projetos de barragens de regularização para usos múltiplos devem levar em 

consideração uma vazão adicional não comprometida equivalente a, pelo menos, ao 

fluxo médio do período de estiagem, de maneira a preservar o habitat natural da bacia”.   

As perdas de água que ocorrem nos sistemas de abastecimento constituem um 

fator que deve ser considerado na quantificação do volume de água distribuída. 
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Conforme aponta FRANSCISCO (2004:24), as perdas podem ser físicas (ou reais) ou 

não físicas (ou aparentes). As perdas físicas originam-se de vazamentos no sistema, 

envolvendo a captação, a adução de água, o tratamento, a reservação, a adução de água 

tratada e a distribuição, além de procedimentos operacionais como lavagem de filtros e 

descargas na rede, quando estes provocam consumos superiores ao estritamente 

necessário para operação. 

As perdas não físicas originam-se de ligações clandestinas ou não cadastradas, 

hidrômetros parados ou que submedem, fraudes em hidrômetros e outras. São também 

conhecidas como perdas de faturamento, uma vez que seu principal indicador é a 

relação entre o volume disponibilizado e o volume faturado. 

A redução das perdas físicas permite diminuir os custos de produção - mediante 

redução do consumo de energia, de produtos químicos e outros – e utilizar as 

instalações existentes para aumentar a oferta, sem expansão do sistema produtor. 

A redução das perdas não físicas permite aumentar a receita tarifária, 

melhorando a eficiência dos serviços prestados e o desempenho financeiro do prestador 

de serviços. Contribui indiretamente para a ampliação da oferta efetiva, uma vez que 

induz à redução de desperdícios por força da aplicação da tarifa aos volumes 

efetivamente consumidos. 

O combate a perdas ou desperdícios implica, portanto, na redução do volume de 

água não contabilizada, exigindo a adoção de medidas que permitam reduzir as perdas 

físicas e não físicas, e mantê-las permanentemente em nível adequado, considerando a 

viabilidade técnico-econômica das ações de combate a perdas em relação ao processo 

operacional de todo o sistema. 

No Brasil, as perdas na distribuição, expressas como relação entre o volume 

consumido e o volume disponibilizado, registradas pelas companhias de abastecimento, 

são da ordem de 45%, variando entre 17 e 69% (SNIS, 2001 apud FRANSCISCO, 

2004:25). Os maiores índices de perdas podem estar relacionados ao menor índice de 

hidrometração: as cinco companhias que apresentam índices de hidrometração acima de 

98% apresentam os menores índices de perdas, enquanto as companhias com os três 

piores índices de hidrometração, abaixo de 32%, apresentam os maiores índices de 

perdas (SNIS, 2001 apud FRANSCISCO, 2004:25).    

LEMOS, SALATI e SALATI (2006:56) apresentam alguns dados bastante 

contundentes a respeito das perdas de água em alguns países do mundo: 
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“(...) Em Manila (Filipinas), em 1995, somente 42% do total de água 

produzida eram realmente vendidos para os usuários, o que significa que 

58% da água suprida à cidade eram “não contabilizados”, perdidos em 

vazamentos durante a distribuição e consumidos por prédios públicos e 

usuários ilegais (Ebarvia, 1995). A medida de água não contabilizada em 

projetos de distribuição urbana financiados pelo Banco Mundial, em países 

em desenvolvimento, é de 36%, enquanto em sistemas eficientes e bem 

operados de distribuição varia entre 10 e 15%. No Rio de Janeiro, em 1990, 

esse índice estava próximo dos 50%, mas como apenas cerca de 20% dos 

usuários legais tinham seu consumo medido por hidrômetros (o consumo era 

estimado pela área da construção), grande parte da água não contabilizada 

resultava do consumo real ser maior que o estimado (prédios com alta 

densidade de ocupação) e de vazamentos internos (o usuário não tinha 

motivação para gastar com o conserto dos vazamentos, porque no fim do 

mês continuaria pagando exatamente o mesmo valor estimado na conta de 

água). Uma experiência feita pela companhia de águas, com a instalação de 

hidrômetros em uma área da Zona Sul da cidade onde a pressão da água 

distribuída era bem maior que a média, resultou na redução, em cerca de 

três meses, do consumo per capita de água de 750 para 330 litros por 

habitante. Até casos onde a cisterna do prédio de apartamentos não tinha 

bóia e o ladrão estava ligado diretamente à canalização de águas pluviais 

foram encontrados graças ao medidor de vazão e corrigidos. 

Em Jacarta (Indonésia), as perdas de água por vazamentos somente na rede 

de distribuição foram estimadas em 41%, sendo que cerca de metade destas 

perdas poderiam ser eliminadas de forma custo-efetiva (Bhatia & 

Falkenmark, 1993)” (LEMOS, SALATI e SALATI, 2006:56).  

 

As perdas de água na agricultura são bastante significativas. Conforme apontam 

LEMOS, SALATI e SALATI (2006:54), “a eficiência de sistemas de irrigação 

individuais nos países em desenvolvimento são muito baixas, variando de 25% a 40% 

no México, Paquistão, Filipinas e Tailândia”. Porém, os ganhos que podemos obter com 

a melhoria da eficiência não serão tão grandes, pois parte da água “perdida” volta ao 

leito do rio, diretamente ou através do lençol subterrâneo. Dessa forma, “a eficiência 

média dos sistemas de irrigação da Bacia do Rio Nilo, no Egito, é de 30%, mas a 

eficiência total da bacia como um todo é de aproximadamente 80%” (KELLER, 1992 

apud LEMOS, SALATI e SALATI, 2006:54).  
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Ao finalizar o presente item, é importante destacar aqui a importância de um 

conhecimento minucioso das demanda de água pelos diversos setores usuários para a 

adequada gestão dos recursos hídricos em uma determinada bacia hidrográfica. 

Sabemos que a legislação brasileira tem, como um dos seus instrumentos para a gestão 

de recursos hídricos, a outorga de uso da água. Esse instrumento tem como objetivo 

racionalizar e compatibilizar a conservação ambiental e os diferentes usos da água, de 

tal forma que sejam preservados os direitos dos usuários, priorizando entre estes o 

abastecimento público. Administrar o uso pressupõe o conhecimento dos volumes de 

água e da sua variabilidade no tempo e no espaço (disponibilidade), das necessidades de 

água para conservação ambiental e dos usos (demanda), de tal forma que seja 

estabelecido o necessário equilíbrio do processo de gestão da oferta de recursos 

hídricos. Segundo CRUZ (2001:172), “a quantificação da demanda é efetuada mediante 

o cadastramento dos usuários existentes, e a estimativa dos usos futuros, a partir de 

dados, informações e tendências coletados em levantamentos de campo”. No entanto, a 

avaliação da disponibilidade para a outorga se reveste de extremas dificuldades, face à 

variabilidade dos fatores que a condicionam, entre eles os decorrentes das condições 

climáticas e da falta de conhecimento das necessidades de reservas para conservação 

ambiental. Podemos concluir, portanto, que o conhecimento dessa grandeza é função da 

qualidade das informações constantes do cadastro de usuários disponível para o sistema 

de outorga. A esse respeito, CRUZ (2001:35) esclarece que “a informação dos volumes 

utilizados e de seu regime de uso é fundamental para o conhecimento da disponibilidade 

hídrica, pois os usos afetam as séries hidrológicas”.    

 

 

 

3.4 – Aspectos legais e institucionais da gestão das águas no Brasil  

 

 

 

O primeiro marco legal na gestão dos recursos hídricos no Brasil é o Código de 

Águas, estabelecido pelo Decreto Federal n.º 24.643/1934. O Código foi instituído no 

momento em que o Brasil realizava a transição de uma economia primário-exportadora 

para uma economia urbano-industrial e necessitava incrementar a produção de energia 

hidrelétrica para abastecer e dinamizar o processo de industrialização.  
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O Projeto do Código de Águas foi elaborado em 1907 pelo jurista Alfredo 

Valladão, a pedido do Ministro da Indústria, Viação e Obras Públicas, e encaminhado à 

Câmara dos Deputados pelo presidente Affonso Penna para apreciação, não tendo sido 

promulgado. Porém, a edição do Código de Águas só ocorreu quase três décadas depois, 

segundo BRAGA et al. (2006:641), “devido à sua inadeqüabilidade tanto aos 

dispositivos da Constituição Federal vigente quanto aos problemas relacionados às 

secas periódicas que ocorriam no semi-árido nordestino”.  

Assim, conforme aponta o professor Hely Lopes Meirelles, o regime jurídico 

brasileiro das águas internas (assim considerando os rios, lagos, mares interiores, portos, 

canais e ancoradouros, baías, golfos e estuários), nos termos da 1.ª Conferência de 

Direito Internacional de Haia, de 1930, é o estabelecido pelo Código de Águas, e 

posteriores alterações, principalmente o Decreto-Lei n.º 852, de 11/11/1938.  

Estando o Brasil filiado ao direito romano-germânico, o seu Código de Águas 

seguiu as diretrizes e os princípios que o regem. A generosidade do regime hídrico de 

grande parte do país fez com que fosse adotado, como regra, o direito vigente nas 

regiões úmidas, pertencentes àquele sistema. Alguns autores atribuem a 

inadeqüabilidade do Código de Águas justamente ao fato de o mesmo ter-se inspirado 

em legislações de países úmidos, como França e Holanda.  

 O Código de Águas consolidou-se em três livros: Livro I – As águas em geral e 

sua propriedade; Livro II – Aproveitamento das águas; e Livro III – Forças hidráulicas – 

Regulamentação da indústria hidrelétrica.  

 Apesar de antigo e criticado pela incitação à gestão setorial da água, o Código 

foi pioneiro ao estabelecer alguns conceitos e instrumentos atualmente concebidos como 

modernos, tais como: 

• No Artigo 109, encontra-se a proibição da poluição da água, ao definir que “a 

ninguém é lícito conspurcar ou contaminar as águas que não consome, com prejuízo de 

terceiros”; 

• No Artigo 36, parágrafo 2.º, fica clara a abertura para a aplicação da cobrança 

pelo uso da água (aplicação do princípio usuário-pagador), ao afirmar que “o uso 

comum das águas pode ser gratuito ou retribuído, conforme as leis e regulamentos da 

circunscrição administrativa a que pertencem”; 

• O Artigo 110 estabelece que “os trabalhos para a salubridade das águas serão 

executados à custa dos infratores, que, além da responsabilidade criminal, se houver, 
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responderão pelas perdas e danos que causarem e pelas multas que lhes forem impostas 

nos regulamentos administrativos”, consagrando o princípio poluidor-pagador;  

• No Artigo 34 está presente a priorização do “uso gratuito de qualquer corrente 

ou nascente de águas, para as primeiras necessidades da vida”; 

• O Artigo 43, referente à outorga, estabelece que “as águas públicas não podem 

ser derivadas para as aplicações da agricultura, da indústria e da higiene, sem a 

existência de concessão administrativa, no caso de utilidade pública, e, não se 

verificando esta, de autorização administrativa, que será dispensada, todavia, na 

hipótese de derivações insignificantes”; 

• No Artigo 36, parágrafo 1.º, encontra-se a definição do uso prioritário da água 

para o abastecimento público, ao estabelecer que, quando o uso de quaisquer águas 

públicas depender de derivação, em qualquer hipótese, tem  “preferência a derivação 

para o abastecimento das populações”;  

• No Artigo 51, letra a, encontra-se a defesa do aproveitamento múltiplo das 

águas, ao estabelecer que, em regulamento administrativo, se disporá “sobre as 

condições de derivação, de modo a se conciliarem quanto possível os usos a que as 

águas se prestam”;   

• O Título III, que regulamenta o aproveitamento das águas comuns e 

particulares, estabelece a necessidade de preservação das condições da água pelos 

usuários de montante perante os usuários de jusante. 

O Código de Águas dispõe sobre a classificação e a utilização das águas, dando 

bastante ênfase ao aproveitamento do potencial hidráulico que, na década de 1930, 

representava uma condicionante fundamental do progresso industrial que o Brasil 

almejava. A esse respeito, MAGALHÃES JÚNIOR (2007:122) afirma que, “apesar de 

muito avançado para a época, o código acarretou uma subordinação da gestão da água 

aos interesses do setor de energia elétrica, em prejuízo da gestão integrada dos recursos 

hídricos”.  

Não há dúvida, portanto, de que se faz necessária uma revisão do Código de 

Águas de 1934. Essa necessidade não é tão recente, pois o Decreto Federal n.º 

63.529/1968 autorizou o então Ministro de Minas e Energia a instituir uma comissão 

para rever e atualizar o código, tarefa ainda não realizada até os dias atuais.  

A esse respeito, SETTI (2005:156) afirma que “não há dúvida de que o Código 

de Águas representa um marco na legislação brasileira e, se hoje é considerado obsoleto 



 48 

em alguns aspectos, como por exemplo a proteção das águas, ele estava adequado aos 

interesses e necessidades da época. Foi com o passar do tempo que as condições 

econômicas, tecnológicas e hidrológicas da época e vigentes na elaboração do Código 

se alteraram, e a norma existente deixou de se adequar à realidade”.  

Para a época, o Código de Águas estabeleceu uma política hídrica bastante 

moderna e complexa. O Código de Águas é considerado mundialmente como uma das 

mais completas leis das águas já produzidas, e os princípios nele constantes são 

invocados em diversos países como modelos a serem seguidos, mesmo em legislações 

modernas. Ainda que previstas, as medidas concernentes à recuperação, proteção e 

conservação das águas só foram adotadas décadas mais tarde, por outras legislações. O 

Código, ainda que baixado com o principal objetivo de regulamentar a apropriação da 

água com vistas à sua utilização como fonte geradora de energia elétrica, possui 

mecanismos capazes de assegurar a utilização sustentável dos recursos hídricos, bem 

como garantir o acesso público ás águas.  

Atribui-se a dificuldade de regulamentação do Código de Águas às necessidades 

de intervenção estatal na regulação e uso das águas para fins hidrelétricos, que 

demandou grandes obras e investimentos em infra-estrutura a partir de meados do 

século XX. Conforme apontam BRAGA et al. (2006:642), de fato, “o grande 

mandatário da regulação hídrica desde a década de 1920 até os anos 80 foi o setor de 

geração hidrelétrica, a princípio, de iniciativa do setor privado e, posteriormente, sob 

orientação do Estado”.   

A Constituição Federal de 1988 refletiu a modernização do debate ambiental 

no Brasil, afirmando que a conservação do meio ambiente está diretamente ligada ao 

processo de desenvolvimento. A Constituição fundamentou legalmente a gestão da água 

no Brasil, determinando o regime jurídico dos cursos d’água e as competências 

legislativas e administrativas das unidades da federação.  

Conforme aponta SETTI (2005:151), a Constituição Federal de 1988 elevou os 

recursos hídricos a uma condição de especial cuidado, conforme se pode depreender do 

número de artigos que abordam o tema: 

a) Artigo 20, Parágrafo 1.º; 

b) Artigo 21, XII, b; 

c) Artigo 21, XIX; 

d) Artigo 22, IV; 

e) Artigo 23, XI; 
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f) Artigo 26, I; 

g) Artigo 43, Parágrafo 2.º, IV; 

h) Artigo 176; 

i) Artigo 200, VI; e 

j) Artigo 231, Parágrafo 3.º.  

 

Dos dispositivos constitucionais acima mencionados, podemos destacar: 

a) Artigo 20, Parágrafo 1.º: 

“É assegurada nos termos da Lei, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, 

bem como a Órgãos da Administração Direta da União, participação no resultado da 

exploração de petróleo ou gás natural, e recursos hídricos para fins de geração de 

energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma 

continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira 

por essa exploração.”  

b) Artigo 21, XII e XIX: 

“Compete à União: 

............... 

XII – Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 

............... 

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos 

cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais 

hidroenergéticos; 

 ............... 

XIX – instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir 

critérios de outorga de direitos de seu uso.”  

c) Artigo 22, IV: 

“Compete privativamente à União legislar sobre: 

............... 

IV – águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;” 

d) Artigo 23, XI: 

“É competência da União, dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

............... 

XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e 

exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios.”  
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e) Artigo 26, I: 

“Incluem-se entre os bens dos Estados: 

I – As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, 

ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União;”  

 

Em uma década na qual se iniciaram os debates sobre a necessidade de uma 

política e um sistema de gestão da água no país, a Constituição sacramentou o domínio 

público da água no Brasil (águas federais e estaduais) e estabeleceu a bacia hidrográfica 

como unidade territorial de base para o planejamento regional. São de domínio da União 

(federal) os rios, lagos e demais corpos d’água que banhem mais de um estado, ou que 

sirvam de fronteira entre essas unidades, ou de fronteira entre o Brasil e países vizinhos, 

ou deles provenham ou para eles se estendam. São de domínio estadual os corpos 

d’água que se situem exclusivamente em um estado. Esse é um aspecto importante, 

pois, atualmente, um dos principais instrumentos para a operacionalização dos Comitês 

de Bacias Hidrográficas federais é justamente a compatibilização da gestão por bacias 

hidrográficas em um sistema federativo no qual os interesses estaduais não são sempre 

convergentes. Concluímos assim, juntamente com MAGALHÃES JÚNIOR (2007:129), 

que “a existência de dois domínios da água torna ainda mais complexa a integração de 

esforços interinstitucionais”.  

Sem dúvida nenhuma, a Constituição Federal de 1988 representou um marco 

legal significativo para a gestão das águas no Brasil, principalmente ao definir, como 

competência da União, a criação de um sistema nacional de gerenciamento de recursos 

hídricos e estabelecer critérios de outorga de direitos de seu uso. Porém, mesmo com 

seu aspecto modernizador, a Constituição não ficou isenta de críticas por ter sido 

considerada centralizadora, confusa e repleta de lacunas quanto ao tema dos recursos 

hídricos.  

Após quase uma década de avanços, foi finalmente promulgada, em 1997, a Lei 

Federal n.º 9.433, instituindo a Política Nacional de Recursos Hídricos e organizando o 

setor de planejamento e gestão da água no país. Podemos concluir, assim, que a Lei das 

Águas, como ficou conhecida, refletiu “a crise institucional e ambiental derivada do 

histórico de uso irracional, degradação da qualidade da água e rarefação dos estoques 

hídricos no país” (MAGALHÃES JÚNIOR, 2007:134). O paradigma de aumento 

contínuo da oferta da água e de combate aos problemas ambientais com base em 

medidas paliativas motivou a busca da modernização da gestão da água.  
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A Lei Federal n.º 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que instituiu a Política 

Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, estabeleceu alguns instrumentos de planejamento e gestão dos 

recursos hídricos, já implementados em países como a França e a Alemanha, e que vêm 

sendo incentivados e adotados cada vez mais freqüentemente em acordos e tratados 

internacionais. Porém, conforme aponta MAGALHÃES JÚNIOR (2007:136/137), 

“apesar da sedução exercida pela experiência francesa, as reais intenções e justificativas 

da adoção dessa experiência como base para a reforma brasileira não ficaram isentas de 

desconfianças: haveria realmente uma superioridade do modelo francês, o qual seria 

capaz de trazer soluções para os problemas ambientais e institucionais do Brasil, ou a 

Lei 9.433 seria apenas a concretização de interesses oportunistas visando à 

modernização do sistema para a captação de recursos financeiros dos fundos 

internacionais?”.  

A Lei das Águas está baseada em alguns fundamentos:   

“Artigo 1.º - A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes 

fundamentos: 

I - a água é um bem de domínio público; 

II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação de animais; 

IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das 

águas; 

V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e atuação do  Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos; 

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.” 

 

O caráter moderno da Lei das Águas foi reforçado pela adoção dos princípios do 

desenvolvimento sustentável, como demonstrado nos seus objetivos (Artigo 2.º). Já a 

gestão integrada está explícita nas diretrizes gerais de ação da referida lei (Artigo 3.º).  

No Artigo 5.º foram estabelecidos os instrumentos que viabilizam a aplicação 

dos princípios da PHRH. São eles: os Planos de Recursos Hídricos; o enquadramento 

dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água; a outorga dos 
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direitos de uso de recursos hídricos; a cobrança pelo uso de recursos hídricos; a 

compensação a municípios; e o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.  

Os Planos de Recursos Hídricos das bacias hidrográficas são planos diretores 

que visam fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos. Nestes planos devem estar definidas 

as prioridades de uso, as metas desejáveis de qualidade das águas e os programas de 

investimentos a serem suportados com a cobrança e outras fontes de financiamento. O 

Artigo 8.º estabelece que os planos devem ser elaborados por bacia hidrográfica, por 

estado e para o país.  O conteúdo mínimo dos planos é definido no Artigo 7.º.  

O enquadramento dos corpos d’água em classes, segundo os usos 

preponderantes da água, tem como objetivo, tal como definido pelo Artigo 9.º da Lei 

das Águas, assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que 

forem destinadas e diminuir os custos de combate à poluição das mesmas, mediante 

ações preventivas permanentes.  

As classes de corpos de água no Brasil foram estabelecidas por legislação 

ambiental específica, representada pela Resolução CONAMA n.º 357, de 17 março de 

2005. A Resolução dispõe sobre a classificação dos corpos de água e sobre as diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes.  

Dessa forma, no Capítulo II da Resolução as águas doces, salobras e salinas do 

Território Nacional, sem distinção entre águas superficiais ou subterrâneas, foram 

classificadas, segundo a qualidade requerida para os seus usos preponderantes, em treze 

classes de qualidade. Foi estabelecido ainda que as águas de melhor qualidade podem 

ser aproveitadas em uso menos exigentes, desde que este não prejudique a qualidade da 

água, atendidos outros requisitos pertinentes. 

Já o Capítulo III da Resolução estabelece as condições e os padrões de qualidade 

das águas, o Capítulo IV estabelece as condições e os padrões de lançamento de 

efluentes e o Capítulo V estabelece as diretrizes ambientais para se proceder ao 

enquadramento dos corpos d’água, que deve ser realizado de acordo com as normas e 

procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e pelos 

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. 

A outorga de direito de uso dos recursos hídricos é um instrumento pelo qual 

o usuário recebe uma autorização para fazer uso da água, concedida pelo Poder Público 

Federal ou Estadual, conforme o domínio ao qual pertença o corpo d’água em questão. 
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Este instrumento disciplina a utilização dos recursos hídricos, constituindo-se no 

elemento central de controle para promover a sua utilização racional. Conforme aponta 

o Artigo 11 da PNRH, os objetivos do regime de outorga de direitos de uso de recursos 

hídricos são os de assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o 

efetivo exercício dos direitos de acesso à água.  

 O Artigo 12 define os direitos de usos de recursos hídricos que estão sujeitos à 

outorga pelo Poder Público. O Artigo 13 estabelece que toda outorga deverá estar 

condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos, 

respeitar a classe em que o corpo de água estiver enquadrado e garantir a manutenção de 

condições adequadas ao transporte aqüaviário, quando for o caso. O Parágrafo único 

deste artigo estabelece que a outorga de uso dos recursos hídricos deverá preservar o 

uso múltiplo destes. 

O crescente e cada vez mais alarmante quadro de escassez quantitativa e 

qualitativa da água motivaram a adoção da cobrança pela sua utilização, assumindo a 

mesma um valor econômico. Mais do que um instrumento para gerar receitas para os 

cofres públicos, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos induz a mudanças na 

economia de água, através da redução de perdas e da gestão baseada na justiça 

ambiental, pois cobra-se de quem usa ou polui. O Artigo 19 da PNRH define os 

objetivos da cobrança pelo uso de recursos hídricos, que seriam os de reconhecer a água 

como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor, incentivar a 

racionalização do uso da água e obter recursos financeiros para o financiamento dos 

programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos. 

O Artigo 24, que estabelecia a compensação aos municípios como um dos 

instrumentos da PNHR, foi vetado quando da promulgação da lei. A compensação 

financeira aos municípios “é uma contrapartida a ser paga a estes em razão das perdas 

de áreas por inundações causadas por reservatórios artificiais, mediante realização de 

programas de desenvolvimento desses municípios, compatíveis com a proteção dos 

reservatórios” (CARRERA-FERNANDEZ e GARRIDO, 2003:114). O pagamento da 

compensação deve ser feito pelo agente proprietário do empreendimento causador da 

perda.  

O espírito da compensação proposta no Projeto de Lei Federal n.º 2.249/1991, 

que posteriormente se transformou na Lei Federal n.º 9.433/1997, era diferente da 

compensação financeira paga pelo setor de geração de energia elétrica aos estados, 

municípios e a alguns órgãos federais. Embora os pontos de partida sejam os mesmos, 
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isto é, inundações de áreas, a compensação aos municípios objeto da mencionada Lei 

Federal n.º 9.433/1997 estava prevista para ser praticada durante um período de tempo 

limitado, e não por prazo indeterminado como a mencionada compensação do setor 

elétrico. 

O objetivo da compensação aos municípios era o de ressarci-los das perdas 

impostas pelas inundações artificiais, até o momento em que os mesmos estivessem 

recuperados desse “passivo econômico ambiental”. Seu cálculo deveria ser feito com 

base na privação das rendas futuras que os terrenos inundados, ou sujeitos à restrição do 

uso do solo, poderiam gerar para o município. Estavam expressamente excluídos dessa 

compensação os aproveitamentos hidrelétricos. Entretanto, conforme apontam 

CARRERA-FERNANDEZ e GARRIDO (2003:115), “foi o esforço do setor elétrico, 

juntamente com a área econômica do Governo Federal, que levou à imposição do veto 

ao artigo 24, fazendo desaparecer a filosofia da compensação ora comentada”. 

Remanesceu, no entanto, no conjunto de instrumentos de gestão, a menção à 

compensação aos municípios, o que pode significar que esta, enquanto instrumento, foi 

aprovada por lei, carecendo agora de ser regulamentada em novos moldes.        

O Artigo 25 da PNRH define o Sistema de Informações sobre Recursos 

Hídricos (SIRH) como “um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e 

recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua 

gestão”. O Parágrafo único deste artigo definiu ainda que os dados gerados pelos órgãos 

integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) 

fossem incorporados ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos 

(SNIRH). Trata-se de um mecanismo pelo qual os dados, índices e informações de 

interesse para o planejamento e a gestão do uso da água são coletados, tratados, 

armazenados, e recuperados, servindo como instrumento para a tomada de decisões em 

planos, projetos, ações e intervenções do setor.  

Trata-se de um importante instrumento de gestão, através do qual 

disponibilizam-se todos os índices e informações capazes de subsidiar, a qualquer 

instante, as decisões de investimentos, projetos e ações no setor. Podem fazer parte 

desse sistema, conforme apontam CARRERA-FERNANDEZ e GARRIDO (2003:112), 

“toda e qualquer informação referenciada em mapas sobre coordenadas geográficas de 

pontos de captação, lançamentos, obras hidráulicas e dados hidrometeorológicos; 

cadastros de usuários dos recursos hídricos e de qualidade da água; de modelos chuva-

deflúvio ou outros modelos calibrados para a bacia e de simulação de operação de 
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reservatórios, informações relativas à demografia e à atividade econômica, sobretudo 

aquelas intensivas no uso da água”. O Artigo 26 definiu os princípios básicos para o 

funcionamento do SIRH, concebido como uma rede de banco de dados e de 

informações cuja alimentação está a cargo de entidades públicas. A Tabela 3.5 apresenta 

uma síntese dos objetivos dos instrumentos de gestão de recursos hídricos propostos 

pela PNRH e a Figura 3.4 representa a interdependência e a complementaridade desses 

instrumentos:  

 

Tabela 3.5 – Instrumentos de gestão de recursos hídricos da PNRH  
Instrumento Objetivo 

Planos de recursos 
hídricos 

Definir ações estruturais e não-estruturais para a utilização múltipla e 
racional dos recursos hídricos. 

Enquadramento dos 
corpos d’água 

Possibilitar uma gradual e contínua melhoria da qualidade das águas nas 
bacias hidrográficas. 

Outorga de direito de 
uso de recursos hídricos 

Assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o 
efetivo exercício dos direitos de acesso à água.  

Cobrança pelo uso da 
água 

Incentivar o uso racional da água e obter recursos financeiros para a 
implementação das ações preconizadas nos planos de recursos hídricos. 

Sistema de informações 
sobre recursos hídricos 

Prover informações de oferta e demanda de recursos hídricos para 
utilização no planejamento e gestão das águas.  

Fonte: BRAGA et al. (2006:648).  
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Figura 3.4 – Interdependência e complementaridade dos instrumentos de gestão de 

recursos hídricos  

Fonte: PEREIRA (2003) apud BRAGA et al. (2006:649).  

 

O Capítulo I do Título II da PNRH regulamenta a criação do Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), definindo seus objetivos e sua 

composição, respectivamente, nos Artigos 32 e 33. 

A Tabela 3.6 apresenta uma síntese das atribuições das entidades que compõem 

o SINGREH e a Figura 3.5 mostra a estrutura político-institucional do SINGREH: 
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Tabela 3.6 – Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH 
Entidade Atribuição 

Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos – 

CNRH 

Órgão máximo do SINGREH, responsável por dirimir conflitos de uso em 
última instância e subsidiar a formulação da política nacional de recursos 
hídricos. 

Secretaria de 
Recursos Hídricos 

Entidade federal encarregada de formular a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, subsidiar a formulação do orçamento da União e atuar como 
secretaria executiva do CNRH.  

Agência Nacional de 
Águas – ANA 

Reguladora do uso de recursos hídricos em rios de domínio da União e 
coordenadora da implementação do SINGREH em todo território nacional. 

Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos - 

CERH 

Órgão máximo estadual, responsável por dirimir conflitos de uso no 
âmbito do Estado e subsidiar a formulação da política estadual de recursos 
hídricos. 

Gestor Estadual de 
Recursos Hídricos 

Órgão central e coordenador do Sistema Estadual de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, que possui competências similares à ANA, com 
destaque para a outorga e a fiscalização do uso de recursos hídricos de 
domínio do Estado.  

Comitê de Bacia 
Hidrográfica – CBH 

Colegiado constituído pelo poder público, usuários e sociedade civil, com 
competências para aprovar o plano de bacia, acompanhar a sua execução, 
estabelecer os mecanismos de cobrança e sugerir ao CNRH os valores a 
serem cobrados. 

Agência de Bacia 

Braço executivo dos Comitês de Bacia, responsável por manter o balanço 
hídrico atualizado da disponibilidade de recursos hídricos, manter o 
cadastro de usuários, operacionalizar a cobrança, gerir o sistema de 
informações e elaborar o plano de bacia.  

Fonte: BRAGA et al. (2006:651). 

 

Figura 3.5 – Estrutura político-institucional do SINGREH 

Fonte: BRAGA et al. (2006:652).  
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O gerenciamento de recursos hídricos no Brasil possui um aparato institucional 

dos mais avançados. Sua implementação é bastante recente e tem seu início efetivo com 

a criação da Agência Nacional de Águas – ANA – no ano 2000. Apesar de recente, o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos já avançou com êxito em 

diversas regiões do país. Comitês de bacia hidrográfica implantados em algumas das 

principais bacias brasileiras já aprovam planos de bacia que definem prioridades para o 

uso da água e os valores a serem cobrados dos usuários.  

Nem sempre o sistema de gestão de recursos hídricos brasileiro teve esta 

característica de participação pública e descentralização como hoje. Ao contrário, ao 

longo de quase todo o século XX, a gestão foi centralizada pelo setor elétrico. Com o 

passar do tempo, a participação da sociedade civil, organizada por meio de suas 

associações técnicas e profissionais, mudou o panorama da gestão dos recursos hídricos 

brasileiros. A Associação Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH -, juntamente com 

suas co-irmãs, a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas – Abas -, a Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária – Abes – e a Associação Brasileira de Irrigação e 

Drenagem – Abid –, tiveram um papel fundamental nesta mudança do modelo de 

gestão. 

O Capítulo III versa sobre os comitês de bacia hidrográfica. Os comitês de 

bacia hidrográfica são um tipo de organização inteiramente nova na administração dos 

bens públicos no Brasil. Destinados a agir como “parlamentos das águas da bacia”, pois 

são o fórum de tomada de decisão no âmbito de cada bacia hidrográfica, os Comitês são 

compostos por representantes dos usuários, do poder público, da sociedade civil 

organizada e dos demais níveis de governo.  

O Artigo 38 define as competências dos comitês, no âmbito de sua área de 

atuação. Entre essas competências, estão: promover o debate das questões relacionadas 

a recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes; arbitrar, em 

primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos; 

aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia; acompanhar a execução do Plano de 

Recursos Hídricos da bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de 

suas metas; propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos 

Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para 

efeito de isenção de obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, 

de acordo com os domínios destes; estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de 
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recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados; e estabelecer critérios e 

promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo. 

A Figura 3.6 representa a organização da gestão dos recursos hídricos nas bacias 

hidrográficas:  

 

Figura 3.6 – Organização da gestão de recursos hídricos na bacia hidrográfica 

 

Fonte: ANA (2004) apud BRAGA et al. (2006:664).  

 

A Constituição Federal de 1988 e as Constituições Estaduais de 1989 

possibilitaram que os estados também elaborassem suas próprias legislações sobre 

recursos hídricos. As leis estaduais devem sempre estar em consonância com os 

princípios das leis federais, em relação às quais podem ser mais restritivas; porém, 

jamais podem ser mais permissivas. Apesar disso, a legislação estadual pode detalhar 

aspectos específicos e criar seus próprios sistemas de gestão com diferentes estruturas 

institucionais. 
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3.5 – Recursos hídricos no mundo e no Brasil  

 

 

 

A Terra é o único corpo do Universo, até agora conhecido, onde a água ocorre, 

simultaneamente, nos três estados físicos fundamentais: líqüido, sólido e gasoso.  

De forma geral, o termo “água” refere-se ao elemento natural, desvinculado de 

qualquer uso ou utilização. Porém, a expressão “recurso hídrico” refere-se à água como 

bem econômico passível de utilização com tal fim. Podemos concluir então que nem 

toda a água da Terra é, necessariamente, um recurso hídrico, na medida em que seu uso 

ou utilização nem sempre tem viabilidade econômica.  

A classificação mundial das águas, feita com base nas suas características 

naturais, designa como água doce aquela que apresenta teor de sólidos totais 

dissolvidos (STD) inferior a mil mg/l. As águas com STD entre mil e 10 mil mg/l são 

classificadas como salobras e aquelas com mais de 10 mil mg/l são consideradas 

salgadas.  

As águas utilizadas para abastecimento do consumo humano e de suas atividades 

socioeconômicas são captadas nos rios, lagos, represas e aqüíferos subterrâneos. Pelo 

fato desses mananciais se encontrarem nos domínios terrestres – continentes e ilhas – 

são também referidos como “águas interiores”. Assim, a água doce constitui elemento 

essencial ao abastecimento do consumo humano e ao desenvolvimento de suas 

atividades industriais e agrícolas e é de importância vital aos ecossistemas – tanto 

vegetais quanto animais – das terras emersas.  

A água existente na Terra forma a hidrosfera. A água é a substância mais 

abundante na Terra, “cobrindo cerca de 77% da sua superfície, assim distribuída: 361,3 

milhões de km2 de oceanos e mares, 17,5 milhões de km2 de calhas de rios e pântanos, 

16,3 milhões de km2 de calotas polares e geleiras e 2,1 milhões de km2 de lagos” 

(REBOUÇAS, 2006:04).  

Nas últimas três décadas, os volumes de água que compõem o gigantesco ciclo 

hidrológico foram avaliados por diferentes autores. Os valores encontrados diferem, por 

vezes substancialmente, devido, em grande parte, aos variados processos metodológicos 

empregados. Porém, tais discordâncias de valores não devem deixar de levar em conta a 

influência da escassez de dados, da consideração de parâmetros que são obtidos ao 
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longo de diferentes períodos de tempo e da má distribuição das respectivas estações ou 

postos de medidas. 

REBOUÇAS (2006:06/07) apresenta uma estimativa com os valores mais 

consistentes da quantidade de água em circulação na Terra, já que os mesmos foram 

gerados pelo International Hydrological Programme – IHP – IV/Unesco, 1998.  

Um volume da ordem de 577.200 km3/ano é transformado em vapor de água, o 

qual sobe à atmosfera, sendo 503.000 km3/ano evaporados dos oceanos e 74.200 

km3/ano das terras emersas. A quantidade de água meteórica que cai, na forma de 

chuva, neve e neblina, principalmente, é de 458.000 km3/ano nos oceanos e de 119.000 

km3/ano nos continentes (REBOUÇAS, 2006:06).  

A diferença entre as quantidades de água que evaporam e caem nos domínios 

oceânicos (503.000 km3/ano – 458.000 km3/ano = 45.000 km3/ano) representa a 

umidade que é transferida destes aos continentes. Por sua vez, a diferença entre o 

volume precipitado no contexto das terras emersas e dele evaporado (119.000 km3/ano – 

74.200 km3/ano = 44.800 km3/ano) representa o excedente hídrico que se transforma em 

fluxo dos rios, alimenta a umidade do solo e os aqüíferos subterrâneos (REBOUÇAS, 

2006:06/07).  

A contribuição dos fluxos subterrâneos às descargas totais dos rios (43.000 

km3/ano), perenizando-os, regra geral, durante os períodos de estiagem, é da ordem de 

13.000 km3/ano, enquanto os fluxos subterrâneos que deságuam diretamente nos 

oceanos são da ordem de 2.100 km3/ano (REBOUÇAS, 2006:07). A Figura 3.7 

apresenta o volume de água em circulação na Terra em km3/ano: 
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Figura 3.7 – Volume de água em circulação na Terra – km3/ano 

 

Obs.: (1 km3 = 1 bilhão m3). Po = precipitação nos oceanos, Eo = evaporação nos oceanos, Pc = 

precipitação nos continentes, Ec = evaporação dos continentes, Rr = descarga total dos rios, Rs 

= contribuição dos fluxos subterrâneos às descargas dos rios.  

Fonte: Adaptado de SHIKLOMANOV in IHP/UNESCO (1998) apud REBOUÇAS (2006:07).  

 

Considera-se, atualmente, que a quantidade total de água na Terra, de 1.386 

milhões de km3, tenha permanecido de modo aproximadamente constante durante os 

últimos 500 milhões de anos (REBOUÇAS, 2006:07).  

Todavia, REBOUÇAS (2006:07) destaca que as quantidades estocadas nos 

diferentes reservatórios individuais de água da Terra variaram substancialmente ao 

longo desse período. Por exemplo, durante a Grande Idade do Gelo, cujo apogeu 

ocorreu há cerca de 20 mil anos, as massas de gelo cobriram grandes extensões de terras 

emersas. Este quadro resultou da transferência da ordem de 47 milhões de km3 de água 

dos oceanos para os continentes. Em conseqüência, os registros hidrológicos indicam 

um rebaixamento do nível dos mares e oceanos de cerca de 130 m. O volume de água 

que foi transferido é de quase o dobro da quantidade atual de água doce existente nos 

continentes. A Tabela 3.7 apresenta as extensões dos diferentes reservatórios de água da 

Terra e também os volumes instantâneos totais e relativos:  
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Tabela 3.7 – Áreas, volumes totais e volumes relativos de água dos 
principais reservatórios da Terra 

Reservatório Área 
 (103 km2) 

Volume  
(106 km3) 

% do volume 
total 

% do volume 
de água doce 

Oceanos 361.300 1.338 97,5 - 
Subsolo 134.800 23,4 1,7 - 
Água doce  10,53 0,76 29,9 
Umidade do solo  0,016 0,001 0,05 
Calotas polares 16.227 24,1 1,74 68,9 
Antártica 13.980 21,6 1,56 61,7 
Groenlândia 1.802 2,3 0,17 6,68 
Ártico 226 0,084 0,006 0,24 
Geleiras 224 0,041 0,003 0,12 
Solos gelados 21.000 0,300 0,022 0,86 
Lagos 2.059 0,176 0,013 0,26 
Água doce 1.236 0,091 0,007  
Água salgada 822 0,085 0,006  
Pântanos 2.683 0,011 0,0008 0,03 
Calha dos rios 14.880 0,002 0,0002 0,006 
Biomassa  0,001 0,0001 0,003 
Vapor atmosférico  0,013 0,001 0,04 
Totais  1.386 100 - 
Água doce  35 2,53 100 

 Fonte: SHIKLOMANOV in IHP/UNESCO (1998) apud REBOUÇAS (2006:08).  

 

A distribuição dos volumes estocados nos principais reservatórios de água da 

Terra é bastante desigual. Os oceanos e mares representam 97,5% do volume total de 

água na Terra. Somente 2,5% são de água doce. A maior parte dessa água doce (68,9%) 

forma as calotas polares, as geleiras e neves eternas que cobrem os cumes das 

montanhas mais altas da Terra. Os 29,9% restantes constituem as águas subterrâneas 

doces. A umidade dos solos (inclusive daqueles gelados – permafrost) e as águas dos 

pântanos representam cerca de 0,9% do total e a água doce dos rios e lagos cerca de 

0,3% (REBOUÇAS, 2006:07). A Figura 3.8 mostra a distribuição dos volumes 

estocados nos principais reservatórios de água da Terra:  
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Figura 3.8 – Distribuição das águas na Terra num dado instante 

 

      Fonte: Adaptado de SHIKLOMANOV (1998) apud REBOUÇAS (2006:08).  

 

Porém, conforme aponta SILVEIRA (2007:39), “esta quantificação estática não 

deixa transparecer a importância de cada reserva na dinâmica do ciclo da água”. A 

atmosfera, por exemplo, armazena uma quantidade ínfima da água disponível no 

planeta, mas dá origem à precipitação, que é uma fase fundamental na dinâmica do ciclo 

hidrológico. Outro exemplo “de desproporção entre a importância dinâmica e a 

quantidade armazenada é a que se observa nas camadas superiores dos solos, 

normalmente não-saturadas: apenas 0,666 x 1015 m3 (0,08% das águas subterrâneas) 

estão presentes nestes locais, em contraposição à sua importância no ciclo hidrológico, 

no fenômeno da infiltração” (SILVEIRA, 2007:39). No caso dos oceanos, a quantidade 

de água armazenada é tão significativa quanto o seu papel no ciclo hidrológico.  

As águas da Terra encontram-se em permanente movimento, constituindo o 

Ciclo Hidrológico. Efetivamente, desde os primórdios dos tempos geológicos, a água 

(no estado líqüido ou no estado sólido), que é transformada em vapor pela energia solar 

que atinge a superfície da Terra (oceanos, mares, continentes e ilhas) e em transpiração 

pelos organismos vivos, sobe à atmosfera, onde esfria progressivamente, dando origem 

às nuvens. Essas massas de água voltam a cair na Terra, sob a ação da gravidade, na 

forma de chuva, neblina e neve, principalmente.  
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Dessa forma, REBOUÇAS (2006:08/09) destaca que são três as variáveis 

regionais que caracterizam a gênese local das águas: as precipitações (P), que formam 

um recurso para a vegetação natural e culturas pluviais, ao mesmo tempo em que 

engendram o escoamento superficial (R); os fluxos de água subterrânea; e a recarga dos 

teores de umidade dos solos (I).  

Ao se analisar a distribuição das chuvas no mundo, verifica-se a sua maior 

abundância nas regiões intertropicais e temperadas da Terra. Nas regiões da Terra onde 

o resultado da aritmética P (precipitações) – ETp (evapotranspiração) é positivo, 

caracteriza-se um excedente hídrico, ou seja, a região é dita úmida. 

Na zona intertropical ocorrem cerca de 50% do escoamento total das águas. 

Vêm, em seguida, as zonas temperadas com 48% e as zonas áridas e semi-áridas, com 

apenas 2%. O escoamento de base dos rios é fundamentalmente alimentado pelos fluxos 

subterrâneos que deságuam na rede hidrográfica da área em apreço.  

As regiões mais úmidas Terra estão geograficamente localizadas entre os 

Trópicos de Câncer e de Capricórnio. Essa faixa úmida estende-se aproximadamente 

entre 10º N e 10º S do Equador Terrestre nos domínios continentais e pode atingir 20º N 

e 20º S nas áreas oceânicas.  

Sobre as variações espaciais e temporais dos graus de umidade na superfície 

terrestre, REBOUÇAS (2006:11) afirma:  

 

“A interação de fatores pluviométricos e fisiográficos resulta numa variação 

dos graus de umidade, tanto espacial como temporal. Na faixa de clima 

equatorial úmido, as chuvas são muito abundantes e relativamente 

regulares, resultando excedentes hídricos durante nove a doze meses do ano. 

No setor de clima tropical subúmido as chuvas são menos abundantes e 

menos regulares, resultando numa estação úmida de sete a nove meses por 

ano. Nas zonas de clima tropical misto o regime chuvoso é variável, 

abrangendo quatro a sete meses por ano. Nos domínios de clima tropical 

seco o regime de precipitações pode ser muito variável, resultando uma 

estação úmida de menos de quatro meses a cada ano” (REBOUÇAS, 

2006:11).  

 

Esse quadro explica o fato de os maiores rios do mundo estarem, total ou 

parcialmente, inseridos nesta faixa úmida. Regra geral, nas regiões com excedentes 

hídricos e formação de reservas importantes de água subterrânea, os rios são perenes e 



 66 

os lagos e outros reservatórios de superfície parecem estar sempre cheios. Nesses casos, 

a percepção é de abundância, sendo a água vista como um recurso natural renovável e 

inesgotável e o conceito de conservação da água corresponde a deixá-la fluir. Porém, é 

importante lembrar que os valores sinópticos não revelam os problemas regionais e 

locais de escassez que ocorrem sobre grandes extensões continentais, gerando sérios 

prejuízos econômicos e danos sociais, como ocorre no Norte da África, no Centro-Oeste 

Americano ou na zona semi-árida do Nordeste do Brasil.  

Mesmo em regiões com excedentes hídricos, a falta de condições geológicas 

para formação de reservas importantes de água subterrânea, como ocorre no domínio de 

rochas cristalinas da zona semi-árida do Nordeste do Brasil, pode originar um quadro de 

rios temporários ou intermitentes, durante os períodos de estiagem.  

Já nesse caso, o conceito de conservação da água implica, regra geral, na 

construção de barragens nos rios, para retenção dos excedentes hídricos que podem 

ocorrer nos anos de pluviometria normal ou durante alguns poucos meses dos anos de 

chuvas muito irregulares.  

Quando a quantidade de água precipitada (P) é menor do que aquela 

evapotranspirada (Etp), ou seja, P – Etp resulta um valor negativo, diz-se que há déficit 

hídrico, ou que a região é seca. Nesse caso, as recargas das águas subterrâneas e os 

escoamentos de superfície podem tornar-se escassos ou efêmeros. Em conseqüência, os 

rios e lagos podem secar temporariamente e os solos perdem umidade sob o efeito dos 

processos de evaporação intensa. Nessas condições, o desenvolvimento regular da 

biomassa, natural ou cultivada, exige a adição de água por meio da irrigação.  

Os volumes de água estocados nas calhas dos rios e nos lagos de água doce 

somam apenas cerca de 200 mil km3. Esses mananciais são os mais acessíveis e 

utilizados para abastecimento das necessidades sociais e econômicas da humanidade e 

são absolutamente vitais aos ecossistemas. REBOUÇAS (2006:13) explica que esse 

quadro tem sido interpretado por alguns como significando crise da água, tendo em 

vista que a população mundial (5 a 6 bilhões de habitantes) esgotaria esse volume 

durante cerca de trinta a quarenta anos de uso. Nesse quadro, toma-se por base uma 

demanda no nível limite de estresse hídrico adotado pelas Nações Unidas (mil 

m3/hab.ano).  

Entretanto, o ciclo hidrológico proporciona uma apreciável renovabilidade dos 

volumes de água estocados nas calhas dos rios, embora a variabilidade desse 

mecanismo possa ser muito grande, tanto no tempo como no espaço. Nessas condições, 
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para se evitar os problemas engendrados pela variabilidade temporal, torna-se 

necessário considerar os valores das descargas médias de longo período dos rios. Esses 

valores constituem uma boa avaliação do potencial hídrico que pode ser desenvolvido 

na bacia hidrográfica em apreço, em termos de limite superior. O gigantesco ciclo das 

águas proporciona descargas de água doce nos rios do mundo da ordem de 41 mil 

km3/ano, enquanto as demandas estimadas no ano 2000 deverão atingir perto de 11% 

desses potenciais (World Resources Institute, 1991 apud REBOUÇAS, 2006:14).  

Diante do quadro acima exposto, podemos concluir que não existe problema de 

escassez de água no nível global, pois cada habitante da Terra, no ano 2000, tinha 

disponível nos rios entre 6 mil e 7 mil m3/ano, ou seja, entre 6 a 7 vezes a quantidade 

mínima de mil m3/hab./ano, estimada como razoável pelas Nações Unidas. Porém, 

como sabemos, esses potenciais estão muito mal distribuídos no espaço. Ao se 

considerar a distribuição dos fluxos pelas zonas climáticas, verifica-se que nas zonas 

intertropicais úmidas e temperadas as descargas dos rios representam 98% do total do 

mundo. Essa má distribuição torna-se ainda maior quando se consideram os valores das 

descargas dos rios por país. Efetivamente, as descargas dos rios dos nove países mais 

ricos em água doce (Brasil, Rússia, EUA, Canadá, China, Indonésia, Índia, Colômbia e 

Peru) variam entre 6.220 bilhões de m3/ano e 1.100 bilhões de m3/ano, cujo total já 

representa 60% do total do mundial. Na outra extremidade, estão os países mais pobres 

em água doce, cujas descargas médias dos rios são inferiores a 1 bilhão de m3/ano 

(Malta, Gaza, Emirados Árabes Unidos, Líbia, Cingapura, Jordânia, Israel e Chipre).  

A consideração dos potenciais de água nos rios de cada país, em termos de 

volume per capita ou de reservas sociais, permite corrigir a influência das grandes 

diferenças de densidade de população. Melhor do que os volumes globais precedentes, 

essas relações caracterizam, sem dúvida, a riqueza ou pobreza de água nos países em 

questão. Entretanto, constata-se que a distribuição das águas entre os indivíduos é muito 

mais desigual do que entre os países, pois há muito pouca relação entre a densidade de 

população e a distribuição dos potenciais de água doce de cada país. Tendo-se por base 

a população de 1995, verifica-se que os países se agrupam em classes que vão de muito 

pobre de água doce (<500 m3 per capita/ano) a muito rico (>100 mil m3 per 

capita/ano), enquanto os seus níveis de consumo variam entre muito baixo (<100 m3 

per capita/ano) a muito alto (>2 mil m3 per capita/ano). Nessas avaliações considera-se 

que as atuais formas de uso não apresentarão sensível incremento de eficiência. A 

Tabela 3.8 apresenta esses dados: 
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Tabela 3.8 – Distribuição dos países segundo níveis de potenciais e uso (m3/hab./ano) 
      Potenciais                                      
 
Níveis 
de uso 

Muito 
pobre 
(<500) 

Pobre 
(500-
1.000) 

Regular 
(1.000-
2.000) 

Suficiente 
(2.000-
10.000) 

Rico 
(10.000-
100.000) 

Muito 
rico 

(>100.000) 

Muito baixo 
(<100) 

Bahamas 
Malta 

Cingapura 

Quênia Burkina 
Fasso 

Etiópia 

Costa do 
Marfim  
Gana  

Nigéria 
Tanzânia 

Angola 
Camarões 

Chade 
Congo 

Indonésia 
Vietnã 
Zaire 

Gabão 
Papua 
Nova 
Guiné 

Baixo 
(100-500) 

Argélia 
Emirados 

Árabes 
Unidos 
Gaza 
Iêmen 
Israel 

Jordânia 
Quatar 
Tunísia 

Cabo 
Verde 

África do 
Sul 

Haiti 
Líbano 

Marrocos 
Oman 

Polônia 
República 

Tcheca 
Senegal 
Somália 

Zimbábue 

Belaros 
China 

Etiópia 

Áustria 
Bangladesh 

Bolívia 
BRASIL 
Colômbia 

Mali 
Suécia 

Venezuela 

Guiana 
Francesa 
Islândia 

Moderado 
(500-1.000) 

Arábia 
Saudita 
Líbia 

 Bélgica 
Chipre 
Ucrânia 

Alemanha 
Cuba 

Espanha 
França 

Holanda 
Índia 
Itália 
Japão 

México 
Peru 
Síria 

Sudão 
Suíça 

Reino Unido 
Turquia 

Albânia 
(Iugoslávia) 

Malásia 
Nova 

Zelândia 
Rússia 

 

Alto 
(1.000-2.000) 

 Egito Paquistão Afeganistão 
Bulgária 

EUA 
Filipinas 

Irã 
Sudão 

Argentina 
Austrália 
Canadá 
Chile 

Madagascar 

 

Muito alto 
(>2.000) 

 EUA 
(Baixo 

Colorado) 

 Azerbaijão 
Cazaquistão 

Iraque 
Uzbequistão 

Turquistão 
EUA 

(Colorado) 

Sibéria 
(Rússia) 
Suriname 

Fonte: MARGAT (1998) apud REBOUÇAS (2006:15).  
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Ao analisar-se a distribuição continental dos potenciais, correspondentes às 

descargas de água nos rios e às quantidades que tocam a cada habitante durante um ano 

médio, podemos observar a influência do contingente de população, pois, embora a Ásia 

seja, comparativamente, a região com maior descarga de água doce, seus habitantes 

dispõem das menores taxas, enquanto a Austrália/Oceania, tendo os menores potenciais, 

proporciona as maiores disponibilidades per capita.  

Em termos de distribuição por país, os habitantes das nações da América do Sul 

são, relativamente, os mais ricos em água doce, enquanto os dos países do Norte da 

África são, em termos relativos, os mais pobres.  

A análise da distribuição das demandas de água no mundo revela que, 

aparentemente, o fator dominante é o nível de desenvolvimento atingido pela população 

de cada país ou a importância das atividades de irrigação.  

Segundo estatísticas recentes, estima-se que 9.000 km3/ano de água são 

acessíveis ao consumo humano e cerca de 3.500 km3 encontram-se armazenados em 

represas, somando um total de fácil acesso de 12.500 km3/ano. O escoamento 

superficial total é de 47.000 km3/ano, mas a exploração dos restantes 34.500 km3/ano é 

difícil, custosa ou pode causar impactos negativos ao meio ambiente. Atualmente, 6.500 

km3 de água são utilizados por ano pela sociedade para diversos fins, concentrando-se 

no uso predominantemente agrícola, seguido pelo industrial e urbano (HIRATA, 

2000:424). A Figura 3.9 apresenta o uso mundial de água por setores no período 1960-

2000:  

Figura 3.9 – Uso mundial de água por setores – 1960/2000 

 

          Fonte: NAÇÕES UNIDAS (1997) apud HIRATA (2000:424). 
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Uma análise de 50 países mostra que há uma tendência de redução das taxas de 

consumo a partir de um certo nível de riqueza. A interpretação dada é que, uma vez 

atingido um certo nível de desenvolvimento, buscam-se alternativas de otimização e 

eficiência que resultam em queda do consumo de água.  

Os países mais pobres de água nos seus rios são mais ou menos populosos e 

estão localizados nas zonas áridas e insulares da Terra. Entre os onze países mais pobres 

em água (Kuwait, Malta, Quatar, Gaza, Bahamas, Arábia Saudita, Líbia, Bahrein, 

Jordânia, Cingapura e Emirados Árabes Unidos) encontram-se sete nações árabes. 

Segundo FALKENMARK (1986) apud REBOUÇAS (2006:19), “considera-se que, de 

forma praticamente unânime, que menos de mil m3 per capita/ano já representa uma 

condição de “estresse de água” e que menos de 500 m3/hab./ano já significa “escassez 

de água””. 

A disponibilidade social de água nos rios em dezoito países do mundo, em 1990, 

já era inferior a mil m3 per capita/ano. Essa situação de “estresse de água” nos rios 

deverá atingir 30 países no ano 2025.  

Outro grande desafio que vai continuar no século XXI é representado pelo fato 

de que muitos países se tornam cada vez mais dependentes das descargas hídricas que 

são geradas em setores hidrográficos situados fora dos seus territórios. Vale salientar 

que, em alguns países, essa dependência dos recursos hídricos externos poderia ser 

minimizada mediante um gerenciamento dos recursos internos, incluindo-se a utilização 

das águas subterrâneas, o reuso e a busca de uma crescente eficiência de produtividade 

das atividades agrícolas, principalmente.  

Segundo FRANCISCO (2004:34), recentemente, foi criado pelo Centro para 

Ecologia e Hidrologia (Wallingford, Reino Unido) um índice que mede a escassez de 

água, o Water Poverty Index (WPI), que estabelece uma medida do desempenho do 

setor de águas nos países de modo holístico, incluindo os diversos aspectos relacionados 

à gestão das águas e combinando dados sociais e físicos. O índice considera cinco 

componentes: (1) Recursos – disponibilidade hídrica superficial e subterrânea; (2) 

Acessibilidade – acesso à água potável, ao saneamento e à irrigação, de acordo com a 

necessidade estimada; (3) Capacidade – renda per capita, taxa de mortalidade, taxa de 

matrícula escolar e índice de distribuição de renda; (4) Uso – volume de água utilizado 

para os usos doméstico, industrial e agrícola; e (5) – Meio ambiente – qualidade da 

água, manejo e leis ambientais, capacidade de informação e biodiversidade. O WPI foi 

calculado para 147 países. A metade dos que obtiveram os melhores índices 
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corresponde a países desenvolvidos ou muito desenvolvidos, como Finlândia, Canadá, 

Islândia e Noruega. O Brasil ficou na 50.ª posição. Porém, no índice de estresse hídrico, 

o Falkenmark, o Brasil ficou na 20.ª posição.  

Com uma área de 8.547.403,5 de km2 e cerca de 190 milhões de habitantes, o 

Brasil é, atualmente, o quinto país do mundo, tanto em extensão territorial como em 

população. Situando-se entre as latitudes de 5º norte e 34º sul e longitudes de 35º oeste e 

74º oeste, é cortado pela Linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio, ocupando 

47,7% da área do continente sul-americano.  

Com relação às águas superficiais, a vazão média anual dos rios em território 

brasileiro é de 179 mil m3/s (5.660 km3/ano), que corresponde a aproximadamente 12% 

da disponibilidade mundial de recursos hídricos, que é de 1,5 milhão de m3/s (44.000 

km3/ano). Levando em conta as vazões oriundas de território estrangeiro que afluem ao 

país, provenientes das bacias Amazônica, do Uruguai e do Paraguai, essa 

disponibilidade hídrica total atinge valores da ordem de 267 mil m3/s (8.427 km3/ano), 

que corresponde a 18% da disponibilidade hídrica mundial (MMA/SRH, 2006:59).  

A Região Hidrográfica Amazônica detém 73,6% dos recursos hídricos 

superficiais, seguida pela Região do Tocantins/Araguaia, com 7,6%, e pela do Paraná, 

com 6.4%. As menores disponibilidades hídricas superficiais ocorrem nas regiões 

hidrográficas do Parnaíba, do Atlântico Nordeste Oriental e do Atlântico Leste. A 

Tabela 3.9 apresenta as vazões médias e de estiagem nas 12 regiões hidrográficas do 

Brasil, segundo a Divisão Hidrográfica Nacional estabelecida pela Resolução CNRH n.º 

32, de 15 de outubro de 2003:  
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Tabela 3.9 – Vazões médias e de estiagem nas regiões hidrográficas 
brasileiras e no país  

Região Hidrográfica 
Área 
(km2) 

Vazão 
média 
(m3/s) 

Vazão de  
estiagem(1) 

(m3/s) 
Amazônica(2) 3.869.953 131.947 73.748 
Tocantins/Araguaia 921.921 13.624 2.550 
Atlântico Nordeste Ocidental 274.301 2.683 328 
Parnaíba 333.056 763 294 
Atlântico Nordeste Oriental 286.802 779 32 
São Francisco 638.576 2.850 854 
Atlântico Leste 388.160 1.492 253 
Atlântico Sudeste 214.629 3.179 989 
Atlântico Sul 187.522 4.174 624 
Uruguai(3) 174.533 4.121 391 
Paraná 879.873 11.453 4.647 
Paraguai(4) 363.446 2.368 785 
Brasil 8.532.772 179.433 85.495 

 (1) Vazão com permanência de 95%; (2) a Bacia Amazônica ainda compreende uma área de 

2,2 milhões de km2 em território estrangeiro, a qual contribui com adicionais 86.321 m3/s 

em termos de vazão média; (3) A Bacia do Rio Uruguai ainda compreende adicionais 37 

mil km2 em território estrangeiro, a qual contribui com 878 m3/s; (4) A Bacia do Rio 

Paraguai compreende adicionais 118 mil km2 em território estrangeiro e 595 m3/s.   

Fonte: ANA (2005) apud MMA/SRH (2006:60).  

 

A vazão específica varia de valores inferiores a 2 L/s.km2 nas bacias da região 

semi-árida até mais de 40 L/s.km2 no noroeste da Região Hidrográfica Amazônica, 

sendo a média nacional igual a 21 L/s.km2. A Figura 3.10 mostra as vazões específicas 

médias em 273 unidades hidrográficas, inseridas nas 12 regiões hidrográficas 

brasileiras: 
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Figura 3.10 – Vazões específicas nas 273 regiões hidrográficas de referência 

do Brasil 

Fonte: MMA/SRH (2006:61).  

 

O Brasil possui uma ampla diversificação climática, predominando os tipos 

equatorial úmido, tropical e subtropical úmidos, e semi-árido sobre menos de 10% do 

território. Em termos pluviométricos, mais de 90% do território recebe abundantes 

chuvas – entre mil e 3 mil mm/ano.  

A interação desse quadro climático com as condições geológicas dominantes 

gera importantes excedentes hídricos que alimentam uma das mais extensas e densas 

redes de rios perenes do mundo. A exceção é representada pelos rios efêmeros e 
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temporários que nascem nos domínios das rochas do embasamento geológico aflorante 

– 400 mil km2 – do contexto semi-árido da Região Nordeste.  

Como resultado, o Brasil destaca-se no cenário mundial pela grande descarga de 

água doce dos seus rios, cuja produção hídrica, 177.900 m3/s e mais 73.100 m3/s da 

Amazônia internacional, representa 53% da produção de água doce do continente sul-

americano (334 mil m3/s) e 12% do total mundial (1.488 milhões de m3/s) 

(REBOUCAS, 2006:27).  

Com em relação às águas subterrâneas, estimativas indicam a existência de pelo 

menos 400 mil poços no país. A água de poços e de fontes vem sendo utilizada 

intensamente para diversos fins, tais como abastecimento humano, irrigação, indústria e 

lazer. No Brasil, 15,6% dos domicílios utilizam exclusivamente água subterrânea. 

Embora o uso do manancial subterrâneo seja complementar ao superficial em muitas 

regiões, em outras áreas do país ele representa o principal manancial hídrico 

(MMA/SRH, 2006:62). 

Depois de realizar a análise da disponibilidade hídrica do Brasil a partir dos 

números apresentados acima, REBOUÇAS (2006:27) nos alerta sobre o fato de que, 

“para alguns, esses valores caracterizam a nossa abundância de água doce, o que tem 

servido de suporte à cultura do desperdício da água disponível, à não realização dos 

investimentos necessários ao seu uso e proteção mais eficientes, e à sua pequena 

valorização econômica, isto é, a água tem sido considerada como um bem livre de uso 

comum”.  

Para outros, o estigma da escassez de água doce fica caracterizado quando se 

verifica que a densidade de população dominante é de menos de 2 a 5 hab./km2 na 

região amazônica, onde a produção hídrica – Amazonas e Tocantins – é de 78% do total 

nacional. A densidade demográfica já varia entre 5 e 25 hab./km2 na Bacia do Rio São 

Francisco, com apenas 1,7% do total, e é da ordem de 6% na Bacia do Rio Paraná, cuja 

densidade de população dominante varia entre 25 e mais de 100 hab./km2, com uma 

média de 53 hab./km2 (REBOUÇAS, 2006:28). A Tabela 3.10 apresenta a 

disponibilidades e as demandas efetivas de água das regiões hidrográficas brasileiras:   
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Tabela 3.10 – Disponibilidades e demandas efetivas de água das regiões hidrográficas brasileiras 
Demandas 

Regiões 
hidrográficas 

Área 
(km2) 

Vazão 
dos rios 
(m3/s) 

Humana 
(m3/s) 

Irrigação 
(m3/s) 

Animal 
(m3/s) 

Industrial 
(m3/s) 

Totais 
(m3/s) 

% da 
vazão 

Amazonas 3.988.813 134.119 9 190 8 2 209 0,2 
Tocantins 757.000 11.306 12 51 7 2 72 0,6 
Parnaíba 344.248 1.272 9 32 2 2 45 3,6 
São Francisco 645.000 2.850 28 160 7 29 224 7,9 
Paraguai 363.592 1.340 4 41 10 1 56 4,2 
Paraná 56.820 11.000 105 253 44 113 515 4,7 
Uruguai 77.494 150 8 157 9 5 178 4,3 
Costeira Norte 98.583 3.253 1 0 0 0 1 0,0 
Costeira Nordeste Ocidental 256.098 1.695 10 5 3 2 19 1,1 
Costeira Nordeste Oriental 685.303 2.937 78 118 14 53 262 8,9 
Costeira Sudeste 209.000 3.868 105 28 4 78 215 5,6 
Costeira Sul 192.810 4.842 18 309 6 11 344 7,1 
Brasil 8.574.761 182.633 384 1.344 115 299 2.141 1,2 

         Fonte: Adaptado de ANA (2002) e FGV/SRH/MMA (1998) apud REBOUÇAS (2006:27).  
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Entretanto, os problemas de abastecimento no Brasil decorrem, 

fundamentalmente, da combinação do crescimento exagerado das demandas localizadas 

e da degradação da qualidade das águas, em níveis nunca antes imaginados. Esse quadro 

é uma conseqüência da expansão desordenada dos processos de urbanização e 

industrialização, verificada a partir da década de 1950. Verifica-se que, historicamente, 

a população rural, nas diversas formas de ocupação do território, fundamentou a sua 

economia no aproveitamento do potencial hídrico do solo, explorando de forma 

extensiva tanto a agricultura como a pecuária. 

Contudo, diante do baixo nível tecnológico/organizacional dominantes, essas 

condições primitivas de uso e ocupação do meio rural têm engendrado o desmatamento 

das bacias hidrográficas, o grande desenvolvimento dos processos erosivos do solo, o 

empobrecimento das pastagens nativas, a redução das reservas de água do solo e a 

conseqüente progressiva queda da sua produtividade natural. Como resultado, houve 

intensa migração da população rural com destino urbano, onde já habitam mais de 80% 

da população do Brasil.  

REBOUÇAS (2006:28) chama a atenção também para as conseqüências dessas 

formas desordenadas de uso e ocupação do território, que em geral “agravam os efeitos 

das secas ou enchentes que atingem as populações e suas atividades econômicas. No 

meio urbano, esse quadro é especialmente piorado pelo crescimento de favelas nas áreas 

de alto risco ambiental – encostas dos morros e várzeas dos rios -, falta de coleta ou 

lançamento de esgotos não tratados nos corpos de água utilizados para o abastecimento, 

não coleta do lixo urbano produzido – ou deposição inadequada do resíduo coletado e 

grande desperdício da água disponível”.  

Mesmo nos estados mais populosos, o que mais falta não é água, mas 

determinado padrão cultural que agregue a necessidade de combate aos desperdícios e à 

degradação da sua qualidade, que tenha em conta o seu caráter finito e de grande valor 

econômico, como novos passos do ajuste competitivo do mercado global. Os dados da 

Tabela 3.11 comprovam essa afirmativa:  
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Tabela 3.11 – Disponibilidade hídrica social e demandas por estado no Brasil (Rebouças, 1994) 

Estados 
Potencial 
hídrico* 

(km3/ano) 

População 
(habitantes)** 

Disponibilidade 
hídrica social*** 

(m3/hab.ano) 

Densidade de 
população 
(hab./km2) 

Utilização 
 total** 

(m3/hab.ano) 

Nível de 
utilização em 

1991 
Rondônia 150,2 1.229.306 115.538 5,81 44 0,03 
Acre 154,0 483.593 351.123 3,02 95 0,02 
Amazonas 1.848,3 2.389.279 773.000 1,50 80 0,00 
Roraima 372,3 247.131 1.506.488 1,21 92 0,00 
Pará 1.124,7 5.510.849 204.491 4,43 46 0,02 
Amapá 196,0 379.459 516.525 2,33 69 0,01 
Tocantins(1) 122,8 1.048.642 116.952 3,66 --- --- 
Maranhão 84,7 522.183 16.226 15,89 61 0,35 
Piauí 24,8 2.673.085 9.185 10,92 101 1,05 
Ceará 15,5 6.809.290 2.279 46,42 259 10,63 
Rio Grande do Norte 4,3 2.558.660 1.654 49,15 207 11,62 
Paraíba 4,6 3.305.616 1.394 59,58 172 12,00 
Pernambuco 9,4 7.399.071 1.270 75,98 268 20,30 
Alagoas 4,4 2.633.251 1.692 97,53 159 9,10 
Sergipe 2,6 1.624.020 1.625 73,97 161 5,70 
Bahia 35,9 12.541.675 2.872 22,60 173 5,71 
Minas Gerais 193,9 16.672.613 11.611 28,34 262 2,12 
Espírito Santo 18,8 2.802.707 6.714 61,25 223 3,10 
Rio de Janeiro 29,6 13.406.308 2.189 305,35 224 9,68 
São Paulo 91,9 34.119.110 2.209 137,38 373 12,00 
Paraná 113,4 9.003.804 12.600 43,92 189 1,41 
Santa Catarina 62,0 4.875.244 12.653 51,38 366 2,68 
Rio Grande do Sul 190,0 9.634.688 19.792 34,31 1.015 4,90 
Mato Grosso do Sul 69,7 1.927.834 36.684 5,42 174 0,44 
Mato Grosso 522,3 2.235.832 237.409 2,62 89 0,03 
Goiás 283,9 4.514.967 63.089 12,81 177 0,25 
Distrito Federal 2,8 1.821.946 1.555 303,85 150 8,56 
BRASIL 5.610,0 157.070.163 35.732 18,37 273 0,71 
Fonte: *DNAEE (1985); **IBGE (1996); ***REBOUÇAS (1994); (1)SRH/MMA (2006) apud REBOUÇAS (2006:30).   
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Tomando-se por base o quadro mundial delineado pelas Nações Unidas, 

verifica-se que os Estados no Brasil apresentam disponibilidade de recursos hídricos nos 

seus rios dos níveis regular – mil a 2 mil m3/hab./ano -, suficiente – 2 mil a 10 mil -, rico 

– 10 mil a 100 mil – e muito rico – mais de 100 mil m3/hab./ano. Todos os Estados da 

Região Norte são muito ricos em água doce. Ao contrário, a maioria dos Estados do 

Nordeste situa-se na classe regular. É importante destacar que em nenhum caso se 

atinge o nível de “estresse da água”, inferior a mil m3/hab./ano, considerado pelas 

Nações Unidas como base numa análise do quadro mundial (REBOUÇAS, 2006:29). 

O Banco Mundial, certamente influenciado pelo padrão de consumo americano, 

superior a 2 mil m3/hab./ano, considera como situação de “estresse de água” 

disponibilidade inferior a esse valor.  

Segundo MMA/SRH (2006:68), de acordo com o índice utilizado pela ONU 

para expressar a disponibilidade hídrica, o país apresenta uma situação muito 

confortável (33.376 m3/hab.ano), sendo que apenas a Região Hidrográfica do Atlântico 

Nordeste Oriental, com 1.145 m3/hab.ano, encontra-se em situação desfavorável de 

estresse hídrico. Esse valor corresponde a menos da metade do volume de água 

estimado pela ONU (2.500 m3/hab.ano) como suficiente para a vida em comunidade nos 

ecossistemas aqüáticos e para o exercício das atividades humanas, sociais e econômicas.    

A necessidade de gerenciamento configura-se à medida que a demanda evolui, 

atingindo determinados níveis das disponibilidades - correspondentes às descargas 

médias de longo período dos rios da unidade de planejamento – bacia hidrográfica, 

Estado ou região em apreço. Neste quadro, as águas subterrâneas constituem, regra 

geral, uma reserva estratégica, devendo ser prioritariamente utilizadas para consumo 

humano.  

A avaliação dos problemas de abastecimento nos países membros das Nações 

Unidas indica o quadro seguinte (REBOUÇAS, 2006:29): 

• Quando a utilização de água representa menos de 5% das descargas médias 

dos rios da bacia hidrográfica em apreço ou da unidade de planejamento, pouca 

atividade de gerenciamento é praticada. Nesses casos, a água é, geralmente, considerada 

um bem livre. 

• Quando essa relação fica entre 5 e 10%, a situação ainda é confortável na bacia 

hidrográfica, no Estado ou região em questão, podendo ocorrer necessidade de 

gerenciamento para solução de problemas de abastecimento locais. 
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• Quando o coeficiente fica entre 10 e 20%, a atividade de gerenciamento já se 

torna indispensável, exigindo a realização de investimentos médios. 

• Quando o coeficiente é superior a 20%, a situação torna-se crítica, exigindo 

intensa atividade de gerenciamento e grandes investimentos.  

Em 65% dos Estados brasileiros a situação é muito confortável, pois os níveis de 

utilização das descargas médias de longo período dos seus rios são inferiores a 5%. Em 

25% dos Estados a utilização já atinge entre 5 e 10%, indicando que a situação ainda é 

confortável, podendo ocorrer problemas locais de abastecimento. Em 10% dos Estados 

os níveis de utilização já são superiores aos 20% das descargas médias dos rios, 

indicando que a necessidade de gerenciamento já é crítica (REBOUÇAS, 1994 apud 

REBOUÇAS, 2006:29).  

Os níveis de utilização de água nos Estados do Brasil situam-se entre muito 

baixos (menos de 100 m3/hab./ano) e baixos (entre 100 e 500 m3/hab.ano). Porém, tal 

quadro é, certamente, pouco consistente, pois não há controle efetivo sobre o auto-

abastecimento das indústrias e o uso agrícola. As taxas referidas dizem respeito aos 

volumes fornecidos pelas companhias de água tão somente.  

Segundo MMA/SRH (2006:68), a European Environmental Agency e a ONU 

definiram classes para representar o atendimento às demandas ante as disponibilidades 

hídricas, considerando a relação entre a retirada total anual e a vazão média de longo 

período. A Tabela 3.12 apresenta esses valores:  

 

Tabela 3.12 – Classificação dos corpos d’água com 
relação à vazão de retirada e à vazão média 

Classe Retirada/Qméd (m3/ano) 
Excelente <5% 
Confortável 5 a 10% 
Preocupante 10 a 20% 
Crítica 20 a 40% 
Muito Crítica >40% 

            Fonte: ANA (2005) apud MMA/SRH (2006:69).  

 

De acordo com estes parâmetros, o confronto entre as disponibilidades e as 

demandas de água no Brasil mostra que o país é privilegiado em matéria de água, com a 

disponibilidade superando amplamente as demandas, ou seja, as retiradas de água 

correspondem à cerca de 1% da vazão média. A Figura 3.11 apresenta os resultados 

desse bálano hídrico nas regiões hidrográficas brasileiras: 
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Figura 3.11 – Distribuição espacial da relação entre a vazão de retirada e a 

vazão média acumulada nas regiões hidrográficas brasileiras 

 

Fonte: ANA (2005) apud MMA/SRH (2006:70).   

 

A análise da figura apresentada acima permite constatar que grande parte do 

território brasileiro se encontra em condição excelente para o atendimento das 

demandas diante da oferta de água possibilitada pela vazão média dos rios. Contudo, 

alguns problemas de oferta de água podem ocorrer tendo a vazão média como 
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referência, desde problemas localizados em sub-regiões com condição confortável, até 

graves problemas em sub-regiões com condição muito crítica. 

Considerando-se a escala regional no contexto dessa análise, é possível perceber 

que todas as áreas relativamente mais povoadas dos Estados do Brasil ostentam caóticos 

quadros sanitários, os quais são engendrados pelo crescimento desordenado das 

demandas, baixo nível de eficiência dos seus serviços e, sobretudo, pela degradação 

estimulada ou tolerada das suas águas. Por sua vez, uma análise feita no nível das 24 

bacias hidrográficas na Região Nordeste, consideradas como unidades de planejamento, 

serve para ilustrar que, na escala local, os problemas de abastecimento de água já podem 

atingir uma situação crítica no contexto semi-árido.  

A respeito do Nordeste, HIRATA (2000:426) chama a atenção para o fato de 

que somente alguns estados da região “apresentam uma disponibilidade hídrica 

considerada regular (1.000-2.000 m3/hab./ano), pois os outros apresentam abundância 

do recurso”. Porém, é importante ressaltar que uma análise mais detalhada vai expor a 

carência do recurso em bacias hidrográficas específicas, como na do Oriental 

Pernambuco (PE), na do Leste Potiguar (RN) e na de Fortaleza (CE), por exemplo.    

Efetivamente, nas regiões hidrográficas inseridas no contexto semi-árido do 

Nordeste, os níveis de utilização das águas já atingem valores que variam entre 13 e 

51%, evidenciando a necessidade urgente de gerenciamento. Apenas nas bacias 

hidrográficas do domínio climático de transição ao amazônico, nos Estados do Piauí e 

Maranhão, e nas bacias costeiras da extremidade sul da Região Nordeste, os índices são 

inferires a 10%, indicando que já se faz necessário praticar o gerenciamento para 

resolver problemas locais de abastecimento.  

A distribuição das áreas de menor disponibilidade hídrica no Brasil, com 

exceção do Nordeste e do Pantanal, onde há fatores naturais que concorrem para tal, 

estão relacionadas à elevada concentração demográfica, acarretando uma forte demanda 

hídrica e o comprometimento da qualidade dos corpos d’água, o que, por sua vez, tem 

gerado quadros de escassez e de conflitos nos últimos 30 anos. 

Apesar da baixa vazão específica do Pantanal, são registrados poucos conflitos 

pelo uso da água na região, devido principalmente à ocupação rarefeita. Já no Nordeste, 

o baixo desenvolvimento econômico e social, aliado às condições hídricas 

desfavoráveis, combinando alta evapotranspiração, baixa precipitação e, em muitas 

regiões, solos desfavoráveis, faz desta região uma área de grande conflito pelo acesso à 

água, o que compromete seriamente as condições de vida do nordestino.  



 82 

Já no contexto urbano, FRANCISCO (2004:36) afirma que “as principais 

cidades brasileiras já apresentam condições críticas de sustentabilidade hídrica, devido à 

forte demanda de água, ao excesso de cargas de poluição e à ocorrência de enchentes, 

que contaminam os mananciais”. A Região Metropolitana de São Paulo, por exemplo, 

que possui uma disponibilidade hídrica entre 500 e 1.000 m3/hab.ano, já importa grande 

parte da água que consome da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba, estando 

praticamente sem opções de novos mananciais. A Região Metropolitana de Recife, que 

apresenta disponibilidade hídrica inferior a 500 m3/hab.ano, é abastecida pelo Aqüífero 

Beberibe. A perfuração desordenada de poços já provoca rebaixamento do nível freático 

e problemas de intrusão salina. A Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com 

disponibilidade hídrica variando entre 1000 e 2.000 m3/hab.ano, já é abastecida através 

da transposição de águas do Rio Paraíba do Sul para o Rio Guandu (FRANCISCO, 

2004:36).  

FRNACISCO (2004:36) nos alerta ainda para o fato de que, além da água estar 

desigualmente distribuída no espaço geográfico brasileiro, a mesma também “não é 

distribuída igualmente entre as classes sociais”, o que está relacionado às grandes 

desigualdades sociais existentes no país. No Brasil, 38% das famílias que ganham até 2 

salários mínimos não têm acesso aos serviços públicos de abastecimento de água. Já 

para as famílias que possuem renda superior a 10 salários mínimos, este percentual é 

menor do que 1%, ou seja, os esforços de atendimento estão majoritariamente 

direcionados à população que apresenta maior capacidade de pagar pelo serviço.  

Portanto, uma avaliação do problema de água de uma dada região já não se pode 

restringir a um simples balanço entre oferta e potenciais, mas deve abranger os seus 

inter-relacionamentos geoambientais e socioculturais, em especial, as condições de uso 

e conservação dos seus recursos naturais, em geral, e da água, em particular, de uso e 

ocupação do território – tanto urbano como rural -, tentando alcançar e garantir a 

qualidade do desenvolvimento sustentado. 

É justamente o conhecimento das características de variabilidade – no tempo e 

no espaço – das chuvas e descargas dos rios, os fatores ambientais, socioculturais de uso 

e conservação da água, em particular, e do espaço físico, em geral, que permitem 

planejar as ações e evitar ou atenuar os efeitos do excesso ou da falta de água. Ignorá-

los, ou não os levar em conta, pode ter como conseqüência a crise de água – quantitativa 

ou qualitativa – que tem sido amplamente manipulada e sofridamente tolerada.   
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4 – METODOLOGIA 

 

 

 

4.1 – Área de estudo 

 

 

 

Ocupando uma área total de 1.429,8 km2, o Município de Juiz de Fora é dividido 

em quatro distritos: o Distrito-Sede, com área de 724,385 km2, o Distrito de Torreões, 

com 374,5 km2, o Distrito de Rosário de Minas, com 225,6 km2 e o Distrito de 

Sarandira, que ocupa uma área de 103,8 km2 (PJF, 2004:165). Segundo MKM (2002:03 

– Vol. I), os aproximadamente 1.430 km2 que formam o território municipal de Juiz de 

Fora correspondem a cerca de 0,24% da área total de Minas Gerais, abrigando uma 

população de 456.796 habitantes. Em 2008, a população do Município de Juiz de Fora 

alcançou o total de 520.612 habitantes (IBGE, 2008).  

Município eminentemente urbano, Juiz de Fora apresenta uma das maiores taxas 

de urbanização encontradas no país. A área urbana concentra 99,17% da população total 

e ocupa 32% da área superficial total do município, totalizando 447 km2. Em 2000, 

apenas 3.788 habitantes residiam na zona rural de Juiz de Fora. A fim de facilitar o 

desenvolvimento das políticas de planejamento urbano da administração municipal, Juiz 

de Fora encontra-se dividida em 81 regiões urbanas e 17 regiões administrativas (MKM, 

2002:04 – Vol. I).  

Juiz de Fora constitui o principal centro urbano da Mesorregião Geográfica Zona 

da Mata Mineira, estando localizado na porção sudeste do estado de Minas Gerais. Tem 

sua posição determinada pelas seguintes coordenadas geográficas: 21º41’20’’ Sul e 

43º20’40’’ Oeste. Limita-se, ao norte, com os municípios de Ewbanck da Câmara e 

Santos Dumont; a nordeste, com Piau e Coronel Pacheco; a leste, com Chácara e Bicas; 

ao sul, com Matias Barbosa e Belmiro Braga; a sudeste, com Pequeri e Santana do 

Deserto; a sudoeste, com Santa Bárbara do Monte Verde; a oeste, com Lima Duarte e 

Pedro Teixeira; e, a noroeste, com Bias Fortes e Santos Dumont. A Figura 4.1 apresenta 

os municípios limítrofes de Juiz de Fora: 

 

 



 84 

Figura 4.1 – Municípios limítrofes de Juiz de Fora 

 

Fonte: MKM (2002:03 – Vol. I).  

 

Juiz de Fora encontra-se diretamente ligada ao Rio de Janeiro, Belo Horizonte e 

Brasília através da BR-040, distando, respectivamente, 184, 272 e 992 km dessas três 

cidades. A distância de São Paulo é de 506 km. Juiz de Fora encontra-se também ligada 

por via férrea às principais cidades do país.  

Na avaliação da disponibilidade hídrica do Município de Juiz de Fora, sob o 

aspecto quantitativo, levou-se em consideração os mananciais que compõem o atual 

sistema de produção de água, quais sejam: Represa Dr. João Pendido, Ribeirão do 

Espírito Santo, Represa de São Pedro e Represa do Poço D’Antas. Esta última encontra-

se desativada desde 2006; porém, a CESAMA admite a possibilidade de utilização do 

manancial em situações de emergência. Além disso, foi avaliada a disponibilidade 

hídrica de Juiz de Fora caso se inclua a Represa de Chapéu D’Uvas no sistema 

municipal de abastecimento de água, o que se constituirá uma realidade em breve, 

conforme já divulgado pela CESAMA. Avaliou-se também a disponibilidade hídrica do 

município caso se inclua a Bacia Hidrográfica do Ribeirão da Estiva no sistema de 

abastecimento, o que foi previsto pelo Plano Diretor de Abastecimento de Água da Área 

Urbana de Juiz de Fora, elaborado em 1985.   
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As bacias hidrográficas dos quatro primeiros mananciais acima citados e do 

Ribeirão da Estiva encontram-se integralmente inseridas no Município de Juiz de Fora. 

Todas as suas nascentes localizam-se no interior dos limites do município, abrindo-se 

uma possibilidade ímpar para as ações de planejamento e gestão destes recursos hídricos 

em âmbito municipal, visto ser muito mais simples a gerência das ações que não 

necessitam ser compartilhadas ou mesmo negociadas com municípios vizinhos. Porém, 

a Represa de Chapéu D’Uvas encontra-se localizada em terras dos municípios de 

Ewbanck da Câmara e de Santos Dumont, o que implica na necessidade de negociação 

com estes municípios a fim de que seja institucional e legalmente viabilizada a 

utilização das águas do manancial para o abastecimento público de água da população 

de Juiz de Fora. A Figura 4.2 mostra a localização do Município de Juiz de Fora: 

 

  Figura 4.2 – Localização do Município de Juiz de Fora 

 

Fonte: MARINHO et al. (2003:12).  
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4.2 – Etapas gerais da pesquisa  

 

 

 

O trabalho foi desenvolvido em três etapas principais, conforme metodologia 

proposta por FRANCISCO (2004:43), incluindo: a avaliação da quantidade hídrica 

disponível, a avaliação da demanda hídrica e a análise da capacidade hídrica de suporte 

do Município de Juiz de Fora. Em todas as etapas do trabalho foram utilizados os dados 

sócio-ambientais provenientes de extensa pesquisa bibliográfica realizada nos trabalhos 

já produzidos sobre o Município de Juiz de Fora. Os dados sócio-ambientais levantados 

abasteceram o sistema, que foi sendo realimentado e realimentou todas as etapas do 

trabalho. Os dados sócio-ambientais foram devidamente organizados e tratados, 

permitindo a geração de produtos intermediários como tabelas, gráficos e mapas 

temáticos.  

A estimativa da quantidade hídrica disponível foi realizada através da análise de 

dados hidrológicos dos mananciais destinados ao abastecimento público de água do 

Município de Juiz de Fora, fornecidos pela CESAMA. Assim, a quantidade hídrica 

disponível do Município de Juiz de Fora resultou do somatório da disponibilidade 

hídrica das bacias hidrográficas dos mananciais atualmente destinados ao abastecimento 

público de água. Foi também avaliada a quantidade hídrica disponível do município 

caso sejam incorporados ao sistema de abastecimento a Represa de Chapéu D’Uvas e o 

Ribeirão da Estiva, tal como foi previsto pelo Plano Diretor de Abastecimento de Água 

da Área Urbana de Juiz de Fora, elaborado em 1985. O plano previu também a 

otimização da vazão de regularização dos sistemas Norte e Dr. João Penido, o que 

poderia ser alcançado com a construção de novos barramentos e reservatórios. Esta 

última possibilidade também foi analisada neste trabalho.  

Já a demanda hídrica foi estimada com base em dados de hidrometração 

fornecidos pela CESAMA e em dados demográficos e sócio-econômicos fornecidos 

pelo IBGE. A demanda hídrica total do municio de Juiz de Fora resultou do somatório 

das demandas hídricas residencial, industrial, comercial e pública em 2008.  

A partir do cruzamento das informações obtidas nas duas etapas anteriores, foi 

realizado o balanço entre a quantidade hídrica disponível e a demanda hídrica, o que 

permitiu a avaliação da disponibilidade hídrica do município. Dessa forma, tal avaliação 
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baseou-se no cotejo entre a produção atual de água do município e o grau de utilização 

dos recursos hídricos.  

A estimativa da capacidade hídrica de suporte do Município de Juiz de Fora foi 

realizada a partir do balanço entre a quantidade hídrica disponível, a demanda hídrica, a 

qualidade hídrica e a disponibilidade de áreas à ocupação urbana. Isso permitiu a 

classificação do município quanto à capacidade hídrica de suporte.  

Todas as quatro variáveis foram expressas em uma unidade comum, denominada 

população equivalente, que representa o número hipotético de habitantes equivalente ao 

resultado da adoção de determinadas condições de uso de cada parâmetro, 

representando uma situação limite. O uso da população equivalente como indicador para 

expressar a sustentabilidade hídrica justifica-se, segundo FRANCISCO (2004:48), por 

diversos motivos: (1) a facilidade de entendimento dos resultados pelo público, seja 

técnico ou leigo; (2) a facilidade de comparação entre parâmetros com naturezas 

dimensionais diferentes; e (3) a possibilidade de comparação entre situações de 

diferentes regiões e períodos. É importante ressaltar que os resultados apresentados 

neste trabalho não correspondem a valores de equivalentes populacionais preconizados 

como meta para qualquer planejamento, mas sim como indicadores de uma situação 

hipotética, resultante da forma como os recursos naturais podem ser utilizados de modo 

sustentável. A literatura especializada registra uma ampla utilização dos equivalentes 

populacionais, como por exemplo, para estimar cargas poluidoras industriais, 

principalmente em termos de DBO. Segundo MOTA (1995:72), “os equivalentes 

populacionais são parâmetros que relacionam a carga poluidora de indústrias com a do 

esgoto doméstico. Ou seja, através desses parâmetros é possível estimar a que 

população corresponde a carga poluidora de uma determinada indústria”.   

Os resultados de população equivalente foram cruzados com as tendências 

demográficas do município. Desta forma foi possível identificar quando a situação 

limite do uso dos recursos hídricos e do solo urbano pode ser atingida em função da 

dinâmica demográfica. A Figura 4.3 apresenta o fluxograma das etapas gerais da 

pesquisa:  
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Organização e tratamento dos dados 
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Figura 4.3 – Fluxograma das etapas gerais da pesquisa 
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4.3 – Material e métodos 

 

 

 

A aplicação da metodologia adotada neste trabalho foi precedida por uma 

extensa revisão bibliográfica que teve o objetivo de levantar, organizar e tratar os dados 

sócio-ambientais que subsidiaram o desenvolvimento das etapas gerais da pesquisa. 

Dessa forma, passamos a descrever agora o processo de levantamento desses dados, a 

partir de diferentes fontes, bem como sua utilização de acordo com os métodos adotados 

nas várias etapas da pesquisa.  

 

 

 

4.3.1 – Estimativa da quantidade hídrica disponível  

 

 

 

A avaliação da quantidade hídrica disponível levou em consideração o atual 

sistema de produção de água do Município de Juiz de Fora, formado pelas bacias 

hidrográficas dos seguintes mananciais destinados ao abastecimento público de água: 

Represa Dr. João Penido, Ribeirão do Espírito Santo e Represa de São Pedro. Foi 

avaliada também a quantidade hídrica disponível caso seja efetivada a inclusão da 

Represa de Chapéu D’Uvas no sistema municipal de produção de água, o que será 

viabilizado pela CESAMA a curto prazo, conforme já divulgado pela própria empresa. 

Além disso, foi incluída na análise a Represa do Poço D’Antas, que apesar de estar 

desativada desde 2006 permanece como componente do sistema municipal de 

abastecimento, devendo ser utilizada pela CESAMA somente em situações de 

emergência. Além disso, considerou-se também a possibilidade de integração da Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão da Estiva ao sistema municipal de abastecimento de água e a 

otimização da vazão de regularização dos sistemas Norte e Dr. João Penido, tal como 

previsto pelo PDAA-AUJF, em 1985.  

Dessa forma, a quantidade hídrica disponível do Município de Juiz de Fora 

corresponde ao somatório das disponibilidades hídricas, sob o aspecto quantitativo, das 

bacias hidrográficas dos mananciais acima referidos.  
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Para o cálculo da quantidade hídrica disponível do Município de Juiz de Fora 

foram utilizadas duas fontes básicas de informação: o Plano Diretor de Abastecimento 

de Água da Área Urbana de Juiz de Fora (LEME, 1985) e o estudo denominado 

Deflúvios Superficiais no Estado de Minas Gerais (HIDROSSISTEMAS, 1993).  

O Plano Diretor realizou estudos relevantes com o objetivo de estimar a 

disponibilidade hídrica de Juiz de Fora. Após a análise das condições de conservação e 

do potencial hídrico dos mananciais já aproveitados naquela época e ainda a análise de 

custo por metro cúbico regularizado para possíveis novos reservatórios, o plano propôs 

uma hierarquização dos mananciais que poderiam ser aproveitados com barragem. O 

plano considerou a utilização futura dos mananciais já explorados na época de sua 

elaboração (Represa Dr. João Penido, Represa de São Pedro, Represa do Poço D’Antas 

e Ribeirão do Espírito Santo); porém, previu a desativação da Represa do Poço 

D’Antas, o esgotamento da Represa de São Pedro (o que implicaria também na sua 

futura desativação) e ainda a otimização da vazão de regularização dos sistemas Norte e 

Dr. João Penido através da construção de novos barramentos em cursos d’água 

pertencentes às suas respectivas bacias hidrográficas. O plano previu também a 

incorporação da Represa de Chapéu D’Uvas e do Ribeirão da Estiva ao sistema 

municipal de abastecimento de água. A estimativa das descargas mínimas dos diversos 

mananciais a serem possivelmente aproveitados foi baseada em dados fluviométricos 

fornecidos pelo então DNAEE. A partir disso, foram calculadas as mínimas 

incrementais dos mananciais entre os postos de Chapéu D’Uvas e de Juiz de Fora. 

Fazendo-se o estudo estatístico desses valores específicos pelo método gráfico 

matemático obteve-se, para diversas garantias e/ou períodos de retorno, as vazões 

específicas mínimas dos diferentes mananciais. O PDAA-AUJF forneceu também 

valores de vazão média de longo termo (Qmlt) das bacias hidrográficas dos mananciais 

estudados.  

O Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) utiliza o estudo denominado 

Deflúvios Superficiais no Estado de Minas Gerais para avaliar a disponibilidade hídrica 

superficial das bacias hidrográficas que drenam o território do estado. Esse estudo 

fornece isolinhas com o rendimento específico (Re) da região estudada. Relacionando 

esse valor à área de drenagem (Ad) das bacias hidrográficas dos mananciais, é possível 

estimar a Q7,10. Existe ainda a possibilidade de obter o rendimento específico da região 

estudada com base nos dados hidrológicos disponíveis, método empregado 
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principalmente quando a captação é realizada através de barramento com regularização 

de vazão.  

Foi consultada também a Portaria IGAM n.º 10/1998, que estabelece os critérios 

para a outorga de direito de uso de recursos hídricos no Estado de Minas Gerais. A 

portaria adota a Q7,10 como vazão de referência para a concessão da outorga e estabelece 

que a vazão máxima outorgável para a captação direta nos cursos d’água é igual a 30% 

da Q7,10. Logo, a manutenção de vazão residual mínima deve ser igual a 70% da Q7,10. 

Porém, a portaria define também que, nos casos em que houver regularização, vazão 

maior pode ser retirada desde que garantido o fluxo residual mínimo à jusante de 70% 

da Qmlt.  

 

 

 

4.3.2 – Estimativa da demanda hídrica 

 

 

 

A estimativa da demanda hídrica atual do Município de Juiz de Fora foi 

realizada com base em dados de hidrometração fornecidos pela CESAMA e em dados 

demográficos e sócio-econômicos fornecidos pelo IBGE.  

A estimativa da demanda hídrica total de Juiz de Fora foi dividida em quatro 

grupos: demanda hídrica residencial (população residente), demanda hídrica comercial, 

demanda hídrica industrial e demanda hídrica pública.  

A estimativa da demanda hídrica residencial atual, ou demanda hídrica da 

população residente, foi realizada basicamente a partir de dados fornecidos pela 

CESAMA, disponibilizados nos Relatórios de dados financeiros: faturamento e 

arrecadação – água e esgoto – da CESAMA referentes a 2008, que contêm os volumes 

mensais micromedidos de consumo de água por setor usuário (residencial, comercial, 

industrial e público) em Juiz de Fora no referido ano. Tais dados foram disponibilizados 

pela Assessoria de Planejamento e Controladoria da companhia. A demanda hídrica 

residencial total corresponde ao somatório das demandas hídricas residenciais 

registradas pela companhia em cada um dos 12 meses de 2008. É importante esclarecer 

que, segundo a CESAMA, tais dados referem-se não somente à população urbana, mas 

à população total do Município de Juiz de Fora. Porém, ainda que se leve em conta que 
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a atuação da CESAMA está fortemente concentrada no atendimento da população 

urbana do município, poderíamos concluir que tais dados correspondem praticamente à 

demanda hídrica residencial total do Município de Juiz de Fora, já que, atualmente, o 

sistema de abastecimento de água operado pela CESAMA atende a cerca de 99,8% da 

população urbana de Juiz de Fora (MKM, 2002:06 – Vol. I) e esta, por sua vez, 

representa 99,17% da população total do município (MKM, 2002:04 – Vol. I). Além 

disso, o índice de hidrometração no município chega a 99,9% (MKM, 2002:08 – Vol. I), 

o que garante a confiabilidade dos dados e torna-os perfeitamente representativos da 

demanda hídrica total do município. 

A esse valor foram acrescentadas as demandas hídricas industrial, comercial 

(que inclui a demanda hídrica da população flutuante ou turística) e pública, adotando o 

somatório do consumo micromedido pela companhia nos 12 meses de 2008 em cada um 

desses três setores como suas respectivas demandas hídricas atuais, segundo os dados 

constantes nos relatórios da CESAMA. É importante ressaltar que algumas unidades 

comerciais e industriais são abastecidas por fontes alternativas, representadas por poços 

(profundos ou não) e captação superficial em pequenos mananciais ou nascentes, sendo 

seu consumo, portanto, não contabilizado nos relatórios da CESAMA.   

Na avaliação da demanda hídrica do município foram desconsiderados os 

volumes requeridos pela atividade agrícola (irrigação de culturas) e pela atividade 

pecuária (dessedentação de animais). Em Juiz de Fora, as atividades rurais são 

predominantemente informais e de subsistência, representam uma parcela muito 

pequena e cada vez menor do PIB do município e são praticadas, em grande parcela, em 

áreas não atendidas pela rede pública de distribuição e abastecimento operada e mantida 

pela CESAMA (são abastecidas por sistemas complementares, independentes da rede de 

distribuição mantida pela companhia de saneamento do município).  

Dessa forma, a demanda hídrica total do Município de Juiz de Fora resultou do 

somatório das demandas hídricas residencial, industrial, comercial e pública, de acordo 

com os dados fornecidos pela CESAMA para cada um desses quatro setores no ano de 

2008.  

Para efeito de comparação, foi também estimada a demanda hídrica residencial 

do Município de Juiz de Fora a partir do documento denominado Estudo de concepção 

do sistema de esgotamento sanitário de Juiz de Fora: estudos preliminares e projeção 

populacional, produzido pela MKM Engenharia Ambiental no ano de 2002.  
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Para realização de tal estudo, foram selecionadas “áreas típicas” representativas 

dos padrões de ocupação existentes em Juiz de Fora. Essas áreas foram: Benfica, Bom 

Pastor, Cidade do Sol, Santa Luzia, Vila Olavo Costa, “Área Periférica”, “Área Central” 

e Distrito Industrial. Procurou-se abranger todos os padrões típicos de ocupação de Juiz 

de Fora, conferindo representatividade à amostra. A partir deste levantamento tornou-se 

possível determinar o consumo per capita médio por padrão de ocupação urbana e por 

extrato social.  

 Para as áreas selecionadas, foram levantados os seguintes dados: número de 

ligações, número e tipo de economias domiciliares e consumo micromedido no período 

de janeiro a agosto de 2002. 

A partir dos dados levantados e levando em consideração o número de 

habitantes médio por domicílio (economia domiciliar) levantado pelo IBGE no Censo 

Demográfico de 2000, foi possível calcular o consumo per capita médio das áreas 

selecionadas.  

Diante das constatações verificadas no estudo dos diversos consumos per capita 

de Juiz de Fora, optou-se por adotar quatro padrões de consumo típicos para as áreas 

analisadas e extrapolar os resultados para o restante da cidade. Dessa forma, os padrões 

de consumo típicos foram definidos a partir da relação entre o consumo previsto e o 

perfil socioeconômico e de ocupação da região. Com os padrões de consumo definidos, 

foi possível enquadrar cada uma das 81 regiões urbanas de Juiz de Fora.  

Dessa forma, procurou-se realizar uma projeção da demanda hídrica residencial 

de Juiz de Fora a partir do estudo realizado pela MKM Engenharia Ambiental; porém, 

relacionando o consumo per capita médio das áreas selecionadas, definido a partir de 

dados de micromedição relativos a 2002, com dados atualizados da população do 

município, divulgados pelo IBGE após o Censo Demográfico de 2000. Assim sendo, a 

demanda hídrica da população residente de Juiz de Fora resultou do somatório das 

demandas hídricas da população residente em cada uma das 81 RUs em que se divide a 

porção mais contínua e densamente ocupada da Área Urbana do Distrito-Sede e que 

representa quase 100% da população municipal. A demanda hídrica residencial de cada 

RU corresponde ao produto entre o total de habitantes de cada RU e o consumo per 

capita médio específico, definido em função do padrão de ocupação típico identificado 

em cada uma delas. Para efeito de verificação, foram utilizadas as informações 

disponibilizadas pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento relativos ao 

período 1995-2006, entre as quais encontram-se dados de população atendida, volume 
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de água micromedido, índice de hidrometração, consumo per capita médio de água, 

índice de atendimento total de água, índice de micromedição no consumo e índice de 

perdas na distribuição dos municípios brasileiros, tal como divulgado pelas companhias 

de saneamento. Tais dados foram de fundamental importância para a análise do 

histórico e da evolução da distribuição e do abastecimento de água em Juiz de Fora nos 

últimos dez anos. A demanda hídrica residencial de Juiz de Fora, obtida a partir do 

somatório dos consumos anuais de cada uma das 81 RUs no ano de 2000, obtidos 

através do produto entre a população de cada RU (Censo Demográfico 2000) e o 

consumo per capita médio de água em cada uma delas, resultou num valor muito 

próximo ao volume micromedido de água pela CESAMA neste mesmo ano para o setor 

residencial.  

 

 

 

4.3.3 – Avaliação da capacidade hídrica de suporte  

 

 

 

A capacidade hídrica de suporte do Município de Juiz de Fora foi avaliada a 

partir do cotejo entre quatro parâmetros – a demanda hídrica atual, a quantidade hídrica 

disponível, a qualidade hídrica e a disponibilidade de áreas para a ocupação urbana – 

expressos em valores de população equivalente.  

A população equivalente à demanda hídrica atual corresponde à população atual.  

A população equivalente à quantidade hídrica disponível é função da relação 

entre a quantidade hídrica disponível e a demanda hídrica per capita atual. Considerou-

se a quantidade hídrica disponível futura, desprezando-se as possíveis mudanças no 

padrão de uso e ocupação do solo na área das bacias hidrográficas dos mananciais 

destinados ao abastecimento público de água que poderiam provocar variações 

significativas desse parâmetro. Já a demanda hídrica per capita corresponde à relação 

entre a demanda hídrica total e a população atual. Foram avaliados diferentes cenários, 

já que os valores de quantidade hídrica disponível variam de acordo com os mananciais 

e as respectivas vazões consideradas na análise. 

O parâmetro adotado para avaliar a qualidade hídrica foi a DBO (Demanda 

Bioquímica de Oxigênio). A população equivalente à qualidade hídrica é função de dois 
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fatores: (1) do limite da DBO utilizado como critério para o enquadramento dos corpos 

d’água, de acordo com a classificação das águas do território nacional do CONAMA – 

Resolução n.º 375/2005; e (2) do nível de eficiência do tratamento do esgoto na 

eliminação da DBO. A Resolução CONAMA n.º 357, de 17 de março de 2005, 

estabelece 13 classes de qualidade das águas doces, salinas e salobras do Território 

Nacional, segundo a qualidade requerida para os seus usos preponderantes, e indica 

ainda os limites e as condições mínimas de qualidade da água para cada classe. 

Como se sabe, a concentração da DBO no corpo d’água receptor (DBOreceptor), 

após o lançamento do esgoto, deve ser igual ou inferior ao valor permitido para uma 

determinada classe de uso do CONAMA. Logo, ela é função da concentração da DBO 

no esgoto (DBOefluente) e do nível de eficiência do tratamento na eliminação da DBO do 

efluente (K).  

Assim, pode-se concluir que a razão entre a vazão do corpo d’água receptor 

(Qreceptor) e a vazão do efluente (Qefluente) é inversamente proporcional à razão entre a 

DBOreceptor e a DBOefluente. Quanto menos restritiva for a classe de uso do CONAMA e 

quanto maior for o nível de eficiência do tratamento do efluente, menor é a vazão 

necessária para a diluição da DBOefluente. Para enquadrar-se em uma determinada classe 

de uso do CONAMA, é necessário que a Qefluente seja menor do que a Qreceptor. 

Dessa forma, relacionando os valores de população equivalente à quantidade 

hídrica disponível obtidos no item 6.4.1 com os valores da relação entre a vazão do 

corpo d’água receptor e a vazão do efluente que, por sua vez, são definidos segundo o 

enquadramento nas classes de uso do CONAMA (Resolução n.º 357/2005) e segundo o 

nível de eficiência do tratamento na eliminação da DBO do esgoto doméstico in natura, 

obteve-se os valores de população equivalente à qualidade hídrica de Juiz de Fora. 

Foram considerados diferentes cenários, já que os valores de população equivalente à 

quantidade hídrica disponível variam de acordo com os mananciais e as respectivas 

vazões consideradas na análise.  

Para a determinação dos níveis de eficiência desejados para o tratamento dos 

esgotos domésticos em Juiz de Fora e do enquadramento dos corpos d’água do 

município foi utilizado basicamente o estudo da MKM Engenharia Ambiental, 

denominado Estudo de concepção do sistema de esgotamento sanitário de Juiz de Fora: 

avaliação ambiental, estudo de alternativas e avaliação técnico-econômica (MKM, 

2002 – Vol. II).  
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A proposta do Município de Juiz de Fora para o tratamento dos esgotos 

domésticos, a ser implementada até o ano 2023, foi elaborada pela empresa MKM 

Engenharia Ambiental no ano de 2002 e, caso seja realmente efetivada, permitirá o 

tratamento de 90% dos esgotos domésticos do município, com altíssimos índices de 

redução da DBO e subsidiando a manutenção do enquadramento do Rio Paraibuna na 

Classe 2 do CONAMA.   

Em 2002, quando a Prefeitura de Juiz de Fora deu início ao Programa Eixo 

Paraibuna, a MKM Engenharia Ambiental foi contratada por esta para realizar a Estudo 

de Concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Juiz de Fora. Como explanado 

no item 5.5.4.2, foram elaboradas 7 alternativas para a concepção geral do sistema de 

esgotamento sanitário do município. Depois de realizada a avaliação técnico-

econômica, foi eleita a Alternativa 7 como aquela de menor custo e capaz de atender aos 

aspectos técnicos e ambientais desejados. A concepção geral da Alternativa 7, tal como 

apresentada no Estudo de Concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Juiz de 

Fora (MKM, 2002 – Vol. II), permitirá conhecer o valor de população equivalente à 

qualidade hídrica de Juiz de Fora, que poderá ser alcançado com a implantação desse 

sistema.  

A população equivalente à disponibilidade de áreas à ocupação urbana foi 

estimada com base na extensão das áreas sem restrições legais à ocupação urbana e na 

aplicação das atuais taxas de densidade demográfica médias. As áreas sem restrições 

legais à ocupação urbana foram definidas a partir do estudo de macrozoneamento da 

cidade, que consta do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora (PJF, 

2004), no qual foram identificadas as áreas urbanizáveis, ou seja, as áreas passíveis de 

ocupação dentro de critérios técnicos, ambientais, sociais e econômicos previamente 

definidos.  

A densidade demográfica foi calculada com base em dois critérios: a ocupação 

atual observada nas Regiões Urbanas que abrangem a porção mais contínua e 

densamente urbanizada da Área Urbana do município e os aspectos legais que 

regulamentam o uso e a ocupação do solo nessas regiões.   

Para o cálculo dessas taxas, foram utilizados os estudos da MKM Engenharia 

Ambiental (MKM, 2002 – Vol. I) para a concepção do sistema de esgotamento sanitário 

de Juiz de Fora. No estudo populacional realizado, foi analisado o crescimento 

populacional de Juiz de Fora a partir da década de 1960, estabelecida a área máxima 

urbanizável para cada RU e fixado um limite de adensamento demográfico que 
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representasse a saturação da área urbanizada. Na definição dessas taxas, levaram-se em 

consideração também os aspectos legais que regulamentam o uso e a ocupação do solo 

em Juiz de Fora. A Lei Municipal n.º 6.910/1986 é o instrumento que regulamenta o uso 

e a ocupação do solo na Área Urbana do território de Juiz de Fora e nos seus distritos, 

adotando como principal instrumento o zoneamento de atividades. O zoneamento define 

os usos e a forma com que essas atividades vão se implantar no espaço urbano, através 

dos modelos de ocupação que, por sua vez, tomam como base a área mínima de lote e a 

testada mínima.  

A legislação em vigor definiu a Área Urbana e a Área Rural do Distrito-Sede e, 

conseqüentemente, o Perímetro Urbano, que foi dividido em Zona Urbana (área 

efetivamente ocupada) e Zona de Expansão Urbana. A Área Urbana foi dividida, 

segundo as características mais ou menos homogêneas e acompanhando os limites dos 

loteamentos, em 16 partes, denominadas Unidades Territoriais (UTs), além dos Núcleos 

Urbanos (nos Distritos), para os quais foram definidos zoneamentos e modelos mínimos 

de parcelamento no Anexo 5 da Lei Municipal n.º 6.910/1986, conforme o tipo de 

ocupação (residencial, popular, industrial e granjeamento) e sem distinção para Zona 

Urbana e Zona de Expansão Urbana. Com exceção da Unidade Territorial I, que foi 

totalmente detalhada, via por via, o restante das UTs possui zoneamento genérico para 

toda a sua extensão territorial. 

Os modelos para a projeção da população seguiram uma tendência linear para o 

crescimento populacional até 2043 (horizonte de projeto adotado no estudo) e um 

adensamento populacional máximo de acordo com o padrão de ocupação atual de cada 

RU. Para definir um valor máximo para o adensamento populacional, foram 

selecionadas as RUs que apresentaram as maiores densidades e que já haviam ocupado 

toda sua área urbanizável. Após a análise dos dados censitários de 1991, 1996 e 2000, 

foram adotados dois modelos para definir o padrão de crescimento das 81 RUs. Assim, 

adotou-se como população equivalente à disponibilidade de áreas à ocupação urbana a 

população projetada para o ano de 2043, considerando que as áreas urbanizáveis 

estariam totalmente ocupadas de acordo com o padrão atual de ocupação de cada RU e 

de acordo com exigências legais.  

Os valores de população equivalente foram cotejados, permitindo a classificação 

do Município de Juiz de Fora quanto à capacidade hídrica de suporte. Uma determinada 

área pode ser classificada, segundo este critério, em região hidrográfica exportadora, 

região hidrográfica importadora ou região hidrográfica crítica. Quando a população 
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equivalente à quantidade hídrica disponível ou a população equivalente à qualidade 

hídrica é superior à população equivalente à disponibilidade de áreas à ocupação 

urbana, a área é considerada exportadora hídrica. Quando a população equivalente à 

quantidade hídrica disponível é menor ou próxima da população equivalente à 

disponibilidade de áreas à ocupação urbana, temos uma região hidrográfica 

importadora. Caso a população equivalente à demanda hídrica seja maior que a 

população equivalente à quantidade hídrica disponível, tem-se uma região hidrográfica 

crítica.  

Por fim, foram analisadas as tendências de crescimento demográfico do 

Município de Juiz de Fora, baseadas na extrapolação dos dados populacionais dos 

censos demográficos realizados no Brasil desde 1960. Os valores populacionais 

resultantes da análise das tendências de crescimento demográfico foram cruzados com 

os valores de população equivalente, permitindo identificar se os limites estimados, de 

uso das águas e do solo, poderiam ser alcançados nos três cenários demográficos 

avaliados: taxas mínimas, médias e máximas de crescimento. Dessa forma, foi possível 

avaliar a sustentabilidade hídrica do município em pelo menos três diferentes cenários 

de uso das águas e do solo. No primeiro deles, levou-se em consideração somente os 

mananciais atualmente destinados ao abastecimento público de água, bem como as 

respectivas vazões atualmente exploradas, para o cálculo da população equivalente à 

quantidade hídrica disponível e da população equivalente à qualidade hídrica. Um 

segundo cenário levou em consideração a utilização de todos os mananciais previstos 

pelo PDAA-AUJF em 1985 e ainda a otimização da vazão de regularização dos 

sistemas Norte e Dr. João Penido para o cálculo destes dois indicadores. Finalmente, um 

terceiro cenário levou em consideração a desativação da Represa de São Pedro antes da 

incorporação da Represa de Chapéu D’Uvas e do Ribeirão da Estiva ao sistema de 

abastecimento de água e a atual capacidade de produção de água dos sistemas Norte e 

Dr. João Penido para o cálculo dos indicadores. 
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5 – CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE 

FORA 

 

 

 

5.1 – Características físico-ambientais de Juiz de Fora   

 

 

 

5.1.1 – Condições climáticas 

 

 

 

O clima de Juiz de Fora apresenta duas estações bem definidas: uma que vai de 

outubro a abril, com temperaturas mais elevadas e maiores precipitações pluviométricas, 

e outra de maio a setembro, mais fria e com menor presença de chuvas. 

Conforme aponta o PDDU (PJF, 2004:215), “de acordo com a classificação de 

W. Köeppen, a região possui um clima Cwa, ou seja, um clima mesotérmico com 

verões quentes e estação chuvosa também no verão”.     

Este clima pode também ser definido, genericamente, como Tropical de 

Altitude, por corresponder a um tipo tropical influenciado pelos fatores altimétricos, em 

vista do relevo local apresentar altitudes médias entre 700 e 900 m, que contribuem para 

a amenização das suas temperaturas. 

A presença de um relevo acidentado, cujos desníveis topográficos alcançam 

mais de 200 m, associada ao intenso processo de urbanização, produziu microclimas 

diferenciados dentro do próprio perímetro urbano. STAICO (1977 apud PJF, 2004:216) 

já salientava a existência de patamares distintos em relação à várzea do rio Paraibuna, a 

leste e a oeste, junto aos vales secundários dos córregos das Rosas e São Pedro, 

respectivamente, que por sua maior altitude e afastamento da concentrada urbanização 

da área central, tendem para um clima mesotérmico do tipo Cwb, com verões brandos. 

A Figura 5.1 mostra o diagrama ombrotérmico para Juiz de Fora no período 1973/1976: 
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Figura 5.1 – Diagrama Ombrotérmico segundo Bagnouls e Gaussen (1963) para 

Juiz de Fora (1973/1996) 

 

  Fonte: MACHADO (1998:86). 

 

A Tabela 5.1 apresenta dados relativos à precipitação e à temperatura 

atmosférica do Município de Juiz de Fora no período 1973/1995: 

 

 

 



 101 

Tabela 5.1 - Precipitação e Temperatura Média 
Compensada de Juiz de Fora - dados médios 

mensais 1973/1995 

Meses 
Precipitação 

(mm) 

Temperatura 
Média 

Compensada (ºC) 
Janeiro 298,6 21,5 

Fevereiro 194,8 21,7 
Março 182,2 20,8 
Abril 90,1 19,2 
Maio 50,8 17,6 
Junho 23,9 16,3 
Julho 18,8 16,1 

Agosto 21,3 17,0 
Setembro 73,9 17,3 
Outubro 128,2 18,7 

Novembro 189,9 19,7 
Dezembro 264,3 20,3 

Fonte: Estação Climatológica Principal/UFJF (5.º DISME apud PJF, 2004:216). 

 

Conforme podemos observar através da análise da Tabela 5.1 e da Figura 5.1 e 

conforme aponta o PDDU (PJF, 2004:215/216), os índices pluviométricos anuais, 

obtidos pela Estação Climatológica Principal da UFJF/5.º DISME (NÚMERO 83.692) 

nas últimas décadas, acusaram médias próximas a 1.536 mm e maiores índices mensais 

no mês de janeiro, com cerca de 298 mm, enquanto que a média térmica anual oscila em 

torno de 18,9ºC. O mês mais quente (fevereiro) possui média próxima a 21,7ºC e o mês 

mais frio (julho), 16,1ºC. 

Uma das características do verão local, além dos elevados índices de calor e 

umidade, é a presença de chuvas do tipo convectivo, típicas de final de tarde e início da 

noite, acompanhadas de elevadas e concentradas precipitações pluviométricas. Os dados 

históricos, obtidos em décadas de observações no Município de Juiz de Fora, indicam 

que as chuvas máximas podem ocorrer entre novembro e março, sendo que a máxima 

maximorum medida para 24 horas foi 137,2 mm (STAICO, 1977 apud PJF, 2004:216). 

Entre 1973 e 1995 a altura máxima em 24 horas foi de 129,3 mm, registrada no dia 25 

de janeiro de 1985. 

Segundo MKM (2002:05 – Vol. I), o clima de Juiz de Fora, de acordo com a 

classificação de Köppen (Cwa), é temperado quente, com inverno seco, sendo a 

temperatura média do mês mais quente superior a 22º C. A precipitação média anual é 

de 1.646,6 mm, sendo dezembro, com média de 327,1 mm, o mês mais chuvoso, e 
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agosto o mais seco, com média de 16,6 mm. O número médio de dias de chuvas no ano 

é de 138 dias, com dezembro apresentando o maior número de dias de chuvas no mês, 

com aproximadamente 21 dias.  

A umidade relativa média anual é de 82%, não havendo variação significativa ao 

longo do ano. O vento predominante é Norte, devido à circulação da massa de ar do 

anticiclone do Atlântico Sul (MKM, 2002:05). 

As condições climáticas constituem um fator fundamental para o quadro de 

abundância de recursos hídricos do Município de Juiz de Fora. Porém, tal 

disponibilidade pode ser considerada relativa, devido à enorme discrepância de vazões 

dos cursos d’água entre os períodos de estiagem e chuvosos, bem como pela poluição 

das águas situadas próximas às áreas urbanas. 

A respeito disso, PJF (2004:219) afirma que “as descargas máximas e mínimas 

específicas do Rio Paraibuna, para um tempo de recorrência de 50 anos, mostram 

valores que oscilam entre 316 e 5,95 l/s/km2, respectivamente. As vazões máximas 

atingem 297 m3/s e as mínimas 4,0 m3/s”. Os dados meteorológicos do município, 

tomados entre os anos de 1973 e 1990, de forma geral confirmam essa tendência, já que 

“as alturas pluviométricas mensais acumuladas de agosto foram de 16,5 mm, enquanto 

que no mês de dezembro, mais chuvoso, atingiram 327,1 mm” (PJF, 2004:219).     

O Sistema Dr. João Penido, por exemplo, tem uma oferta de água bastante 

comprometida no período de estiagem, quando a vazão é drasticamente reduzida, o que 

pode ser explicado pela sazonalidade na distribuição das precipitações no Município de 

Juiz de Fora. Essa sazonalidade é a característica mais marcante do tipo climático 

predominante em Juiz de Fora, sendo tal oscilação a responsável pelas diferenças anuais 

de vazão dos cursos d’água do município e, logicamente, também da Represa Dr. João 

Penido, formada por cursos d’água de regime tipicamente pluvial. Dessa forma, no 

verão, o volume de precipitações supera a capacidade armazenadora da represa. Nesse 

período, a disponibilidade de água no reservatório é maior que a capacidade máxima das 

estações de tratamento, sendo o excesso vertido do lago. No inverno, ao contrário, o 

déficit de chuvas faz o nível da represa baixar radicalmente e o fornecimento às ETAs 

fica comprometido. Conforme aponta PERENSIN (1998:20), “sua vazão normal é de 

750 l/s, com um potencial máximo de produção de 900 l/s, potencial este plenamente 

utilizado apenas nos períodos de maior demanda de consumo d’água”. Tal fato pode ser 

melhor observado através da análise das Figuras 5.2 e 5.3, que mostram a pluviosidade 

registrada na BHRDJP nos anos de 2005 e 2006: 
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Figura 5.2 – Pluviosidade da BHRDJP – 2005 

             Fonte: Estação Climatológica - ETA Marechal Castelo Branco. 

 

Figura 5.3 – Pluviosidade da BHRDJP – 2006 

Fonte: Estação Climatológica - ETA Marechal Castelo Branco. 
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O mesmo ocorre com a Represa de São Pedro. No inverno, “o déficit de chuvas 

faz o nível da represa baixar radicalmente e o fornecimento à ETA fica comprometido 

assim como o abastecimento à região atendida pelo sistema São Pedro, que nessa época, 

necessita ser complementado pelo sistema Dr. João Penido” (MACHADO, 1998:83).  

Com relação à distribuição dos deslocamentos de massa de ar, os dados mostram 

a presença marcante de ventos do quadrante norte. Esta característica, aliada à 

existência de uma depressão alongada ao longo do fundo de vale do Rio Paraibuna, com 

direção aproximadamente coincidente, forma um corredor preferencial de deslocamento 

de massas de ar que se dirigem para o centro urbano da cidade, localizado ao sul. 

As alterações ambientais causadas por processos antrópicos, além de tenderem a 

produzir modificações em alguns elementos climáticos, originando fenômenos como o 

da "ilha de calor", são responsáveis também por temperaturas mais elevadas na área 

central da cidade, além de pluviosidades quantitativamente maiores nas áreas 

urbanizadas.  

Em seu trabalho, ÂNGELO et al. (2004) analisaram a freqüência de dias 

chuvosos em Juiz de Fora no período 1973/2002, tal como apresentado na Figura 5.4: 

 
 
 

Figura 5.4 – Freqüência de dias chuvosos em Juiz de Fora – 1973/2002 

 

Fonte: ÂNGELO et al. (2004). Elaborado com dados pluviométricos cedidos pelo 

Laboratório de Climatologia e Análise Ambiental (LabCAA/UFJF). 

 

Através da análise da Figura 5.4, conclui-se que a freqüência de dias chuvosos 

da primeira seqüência temporal corresponde a 34%. Já no período posterior, esse índice 
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elevou-se para 36%, sofrendo um acréscimo de 5,9%, conforme esperado. Entretanto, 

na última seqüência temporal, nota-se um decréscimo de 16,6% em relação ao período 

anterior, contrariando as expectativas apresentadas pela literatura.  

Quanto ao volume de precipitação também foram observadas algumas variações, 

que seguiram a mesma tendência da freqüência de dias chuvosos. A esse respeito, 

observe a Figura 5.5: 

 

Figura 5.5 – Freqüência da precipitação total em Juiz de Fora – 1973/2002 

 

Fonte: ÂNGELO et al. (2004). Elaborado com dados pluviométricos cedidos pelo 

Laboratório de Climatologia e Análise Ambiental (LabCAA/UFJF). 

 

O período que se estende entre os anos de 1973 e 1982 contribuiu com 33,5% da 

pluviosidade relativa às três seqüências temporais. Na série seguinte, esse índice saltou 

para 35,9%, resultando de um aumento de 7,2%. Em grandes áreas urbanizadas, pode 

ocorrer um aumento de até 5% na precipitação anual. Porém, o período correspondido 

entre os anos de 1993 e 2002 foi marcado por uma queda na quantidade total de chuva, 

contribuindo com apenas 30,6%, caracterizando anos tipicamente mais secos. 

ÂNGELO et al. (2004) realizaram ainda uma análise a respeito da distribuição 

espacial das chuvas em Juiz de Fora no período compreendido entre setembro de 2002 e 

julho de 2003. Observe a Figura 5.6, que apresenta a distribuição das chuvas na cidade 

no período considerado com base em dados coletados em cinco diferentes postos de 

coleta:  
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Figura 5.6 – Distribuição espacial das chuvas em Juiz de Fora – 1973/2002 

 

Fonte: ÂNGELO et al. (2004). Elaborado com dados pluviométricos cedidos pelo Laboratório 

de Climatologia e Análise Ambiental (LabCAA/UFJF). 

 

Uma das principais conclusões dos autores é a de que Juiz de Fora não registra 

as alterações pluviométricas mencionadas na literatura, pois é nítido que não há relação 

da distribuição pluviométrica com o processo de expansão urbana. Entretanto, os 

autores trabalharam apenas com dados pluviométricos da Estação Climatológica 

Principal (ECP), cujas características de localização poderiam comprometer os 

resultados. A ECP localiza-se em terreno do Campus da Universidade Federal de Juiz 

de Fora, no topo de uma elevação, a cerca de 260 m acima da área urbana central. A 

área apresenta-se livre de obstáculos naturais e somente nos últimos cinco anos vem 

apresentando sinais da expansão urbana.  As poucas construções constituem residências 

de no máximo dois pavimentos, além de não haver fluxo de veículos. O local é gramado 

e a vegetação do entorno é composta de formações herbáceas (pastagens) e arbustivas.  

Com relação à qualidade do ar, a concentração média diária de poluentes em 

Juiz de Fora é considerada alta. Segundo a Organização Mundial da Saúde e o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente, a concentração média diária de poluentes não deve 

ultrapassar o limite de 50 microgramas de partículas por metro cúbico de ar. Em 2008, 

Juiz de Fora atingiu valores que variaram entre 30 e 40 microgramas, valor elevado 

quando comparado ao de grandes cidades, como Belo Horizonte e São Paulo. Em Juiz 

de Fora, a poluição atmosférica é essencialmente veicular, quase não havendo 

participação da indústria. Um aparelho instalado no pátio da Polícia Federal, no Bairro 
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Manoel Honório, mede a concentração de material particulado com tamanho de até dez 

micrômetros. O horário de maior movimento no trânsito da cidade vai de 6 às 9h e de 

14 às 20h. Nestes momentos de pico, o aparelho registra grandes concentrações de 

poluentes. Apesar da média diária de partículas atender à concentração exigida pela 

OMS e pelo CONAMA, o número é preocupante, já que apresenta-se de forma 

constante durante todo o ano. Em 2007, a média mensal de julho foi de 53 microgramas 

por metro cúbico de ar. Já em fevereiro do mesmo ano, a média registrada foi de 20 

microgramas, o que demonstra a estacionalidade do processo. Como estes números 

representam apenas uma média, nos momentos de maior movimento a concentração é 

muito superior aos valores estipulados pelos órgãos competentes. Em Juiz de Fora 

existem cerca de 148 mil veículos circulando (média de um veículo para quatro 

habitantes), entre motos, automóveis, ônibus e caminhões. Apesar de estar dentro da 

média nacional, a situação é preocupante, pois cerca de cinco mil veículos passam a 

circular na cidade todo ano. A cada dia, cerca de 15 novos veículos são emplacados 

(http://www.acessa.com/cidade/arquivo/jfhoje/ 2008/07/14-poluicao/).     

As condições climáticas de Juiz de Fora são desfavoráveis à dissipação da 

poeira, o que contribui para aumentar a média diária de partículas poluentes no ar. O 

fato de a cidade estar localizada no fundo de um vale também contribui para a inversão 

térmica no verão e no inverno. Além disso, a verticalização das construções contribui 

para reduzir a velocidade do vento, o que também prejudica a dissipação. Ao grande 

número de veículos em circulação soma-se o número reduzido de vias a eles destinadas, 

que se concentram bem no centro do vale. Além da grande presença de automóveis, 

registra-se nestes locais uma alta concentração de pedestres e uma alta densidade de 

construções.   
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5.1.2 – Aspectos geológicos 

 

 

 

Localizado na Mesorregião Geográfica Zona da Mata Mineira, o Município de 

Juiz de Fora está assentado sobre terrenos geologicamente muito antigos. Conforme 

aponta MME/RADAMBRASIL (1983:56/57), são terrenos “de idade fundamentalmente 

arqueana, da ordem de 2.650 MA ou ainda mais antigos”.  

A área urbana do município encontra-se assentada sobre dois grandes domínios 

geológicos: o “Complexo Juiz de Fora” e o “Gnaisse Piedade”. Tais domínios 

correspondem à “unidades de grande extensão, formadas por uma variedade de rochas 

metamórficas, coerentes, duras e resistentes; destacam-se, ainda, por serem muito 

antigas e terem sido submetidas a intensos dobramentos, falhamentos e fraturamentos” 

(PJF, 2004:210). 

É importante ressaltar ainda que, sobrepostas a todas estas litologias, encontram-

se materiais residuais, coluviais e aluviais, com espessuras e características particulares 

distintas.  

O Complexo Juiz de Fora (PEJF), que ocupa os terrenos localizados na porção 

sul da área urbana do município, “é formado pelas rochas mais antigas, tendo sido 

originado sob condições extremamente rigorosas de pressão e temperatura, fruto de 

fortes deformações e recristalizações” (PJF, 2004:210). É interessante notar que este 

grau médio a elevado de metamorfismo originou tipos litológicos genericamente 

conhecidos como “Granulitos” ou de “fácies granulíticas”, que podem ser distinguidos, 

nitidamente, por terem sido refratários aos processos de injeção de magmas graníticos 

(migmatização), uma vez que as ocorrências de migmatitos nesta unidade são isoladas. 

O relevo exibe aspecto serrano e grandes amplitudes topográficas, por vezes superiores 

a 200 m. Essa unidade, conforme apontado acima, estende continuamente em toda a 

porção meridional do Perímetro Urbano, fazendo contato, ao norte, com as rochas do 

domínio Gnaisse Piedade. Os Charnockitos e Kinsigitos, rochas macroscopicamente 

bastante semelhantes, ocupam áreas contíguas do extremo sul do município. 

As litologias do Gnaisse Piedade (PGPI) são encontradas, conforme aponta PJF 

(2004:210), “na porção setentrional do Perímetro Urbano, sendo limitado pelas rochas 

do Complexo Juiz de Fora, por um feixe de falhas de empurrão (cavalgamento) de 

direção nordeste/sudoeste”. Estas falhas de baixo grau cortam o Perímetro Urbano, 
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próximo ao Bairro Monte Castelo, e ao sul de Santa Cruz, Nossa Senhora de Fátima e 

São Judas Tadeu. A unidade em questão é caracterizada pela presença dominante de 

Migmatitos variados, podendo ser encontrados, ainda, Gnaisses, Migmatitos com 

intercalações de Quartzitos e rochas básicas (principalmente Anfibolitos e Metabasitos), 

ou seja, tipos com muito pouca sílica na sua composição.  

As estruturas bandadas dos Migmatitos tendem a se orientar para o quadrante 

nordeste, mergulhando com ângulos entre 40 e 70 graus para sudeste. Os corpos de 

intercalações de Quartzitos são encontrados principalmente a nordeste. Já os maciços 

isolados de Anfibolitos e Metabasitos são encontrados no extremo norte, próximo ao 

limite da área urbana do município.   

Registra-se ainda a ocorrência de diferentes padrões de lineamentos que sugerem 

a existência de zonas submetidas a intensos cisalhamentos, formando áreas de 

falhamentos ou intensamente fraturadas.  

Merece destaque a falha geológica regional, que estabelece contato entre as 

rochas do Complexo Juiz de Fora com as litologias do Gnaisse Piedade, e que atravessa 

o Perímetro Urbano do município, próximo à antiga fábrica da FACIT. Trata-se de uma 

estrutura inversa, de porte significativo, que se estende por centenas de quilômetros 

seguindo a direção nordeste, constituindo assim “o front principal de um falhamento, 

formado por intensos esforços e que produziram outros sistemas de falhas de menor 

porte” (PJF, 2004:211). Tal Falha de Empurrão constitui uma zona 

cataclástica/milonítica, formada por um feixe de falhas que se superpõem, em forma de 

“escamas de peixe”, sendo que ao longo de algumas delas “foram registrados pequenos 

abalos sísmicos, indicando que as zonas de fraqueza não estão totalmente inativas” 

(PJF, 2004:211). Os planos destas falhas possuem baixos ângulos de mergulhos, entre 

15 e 30 graus, dirigidos para o quadrante sudeste, formando blocos cavalgados, 

sobrepostos a maciços bastante fraturados.  

Lineamentos menores com direção nordeste, típicos de falhamentos inversos, 

estão presentes também na mancha urbana, próximos à área central, e que devem estar 

relacionados ao sistema principal. Além destas feições de ruptura estão presentes 

também outros lineamentos menos expressivos com direção oposta (noroeste). Também 

merecem especial atenção a falha normal que acompanha o vale do Ribeirão Marmelos 

e as orientações secundárias, responsáveis pela formação do vale do Rio Paraibuna. A 

Figura 5.7, que apresenta a geologia da área urbana de Juiz de Fora: 
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Figura 5.7 - Geologia da Área Urbana de Juiz de Fora 

 Fonte: PJF (2004). 
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5.1.3 – Aspectos pedológicos   

 

 

 

A região da Zona da Mata Mineira, onde está inserido o Município de Juiz de 

Fora, registra a ocorrência, em alguns pontos, dos litossolos, derivados de sericitaxistos 

e micaxistos da Série Minas, e ainda o latossolo humoso, mais escuro e fértil. Porém, 

com relação à pedologia, a Zona da Mata caracteriza-se pelo “predomínio dos 

latossolos, de coloração alaranjada ou avermelhada, que se apresentam com perfis 

profundos e pouco diferenciados” (VALVERDE, 1958:09).  

Em termos de área de distribuição, os latossolos vermelho-amarelos (álicos e 

distróficos) constituem os principais tipos de solos encontrados no Município de Juiz de 

Fora, sendo responsáveis pelo desenvolvimento da Floresta Estacional Semidecidual, 

cobertura vegetal original da região. 

Segundo PJF (2004:213), os latossolos vermelho-amarelos “são solos profundos, 

bem drenados, que possuem seqüência de horizontes A, B e C com transições difusas e 

gradacionais. Correspondem a solos minerais não hidromórficos com horizonte B de 

coloração vermelha ou amarela e tonalidades intermediárias”. Possuem espessura média 

próxima dos 40 m. Segundo MACHADO (1998:90 apud PJF, 1996 – Vol. I:20), “o 

horizonte A é reduzido a uma camada inferior a 3 m, de cor escura e às vezes totalmente 

inexistente, devido à destacada ação das águas do escoamento superficial”.  

A maior parte dos latossolos vermelho-amarelos da região são álicos, por 

conterem percentagens de saturação de alumínio superiores a 50%, chegando a 95%. É 

interessante notar que os solos distróficos, conforme aponta PJF (2004:213), “são 

encontrados nas porções setentrionais do município, sendo caracterizados pela presença 

de saturação de bases inferior a 50%, distribuindo-se preferencialmente pelos terrenos 

mais movimentados”. Tais solos, caracterizados por apresentarem baixa fertilidade 

natural e por estarem presentes num relevo predominantemente montanhoso, 

apresentam restrições à agricultura mecanizada. 

Nas áreas de várzeas, terraços fluviais e áreas sujeitas a inundações são 

encontrados solos aluviais e glei pouco húmico (segundo classificação adotada nos 

levantamentos do Projeto RADAMBRASIL). Estes solos aluviais “apresentam o 

horizonte A bem marcado, de cor cinza a preta” (STAICO, 1977:197). Nas regiões de 

drenagem difícil, quais sejam as bacias fechadas entre colinas, “ocorre ainda um tipo de 

PJF (2004). 
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solo de cor escura, muito argiloso, pobre em substâncias orgânicas, que se fendilha 

facilmente quando ressecado e se apresenta muito pegajoso quando encharcado” 

(STAICO, 1977:197). Trata-se do tipo de solo denominado grumossolo, em geral, de 

baixa fertilidade agrícola.      

Na classificação apresentada pelo PDDU (PJF, 2004:211/212), que levou em 

consideração os aspectos geotécnicos ligados ao processo de ocupação urbana e resultou 

na elaboração da “Carta Geotécnica para Assentamento Urbano”, os solos e demais 

materiais de cobertura do município foram agrupados em 4 classes: Solos residuais, 

Depósitos coluvionares, Depósitos de talus e Sedimentos aluvionares.   

Os solos residuais podem ser definidos como “solos autóctones fruto de 

alterações e decomposições de rochas in situ. Formam-se por transformações de 

minerais, resultando materiais com características distintas no próprio local de origem” 

(PJF, 2004:211). O grau de alteração e o comportamento geotécnico de solos residuais 

de diferentes litologias encontradas na região de Juiz de Fora comprovam a existência 

de um perfil de intemperismo bastante diferenciado. Mesmo dentro de uma mesma 

litologia, ainda que se mantenha dentro de um certo padrão, as variações laterais, tanto 

em espessura como na composição granulométrica, são acentuadas. São encontradas 

duas camadas com comportamentos distintos, de acordo com a classificação geotécnica 

de solos tropicais, proposta por VARGAS (1985 apud PJF, 2004:211):      

a) os solos superficiais ou lateríticos, com composição mais argilosa e laterizada 

devido à maior concentração de óxidos de ferro e alumínio, que constituem o horizonte 

mais avançado tanto pedogeneticamente como em laterização. Correspondem aos 

horizontes A e B da classificação pedogenética. Nos topos de morros mais elevados da 

região oeste da cidade (Cidade Alta), são encontradas carapaças endurecidas destes 

horizontes que não chegam a ultrapassar 1 m; 

b) solos de alteração ou saprolíticos, formados pela evolução da alteração e 

decomposição de rochas in situ, cujo transporte de materiais é praticamente inexistente, 

sendo facilmente identificados pela preservação das estruturas da rocha original.    

Os depósitos coluvionares “constituem os materiais que sofreram um pequeno 

transporte por gravidade, a partir dos pontos mais elevados das vertentes” (PJF, 

2004:211). Na região de Juiz de Fora existem várias gerações destes depósitos. No 

geral, são solos homogêneos cuja composição granulométrica mais fina (passando a 

argilosa) é bastante semelhante a dos solos superficiais. São encontrados dois tipos de 

depósitos coluvionares: os colúvios, presentes nos topos dos espigões e divisores de 
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águas, e os depósitos de vertente ou de sopé de vertente. Estes últimos constituem 

depósitos coluvionares mais recentes que englobam, também, os materiais originados 

pela ação da dinâmica superficial atual, estimulados pelas atividades antrópicas. As 

espessuras dos colúvios oscilam em torno de 2 m, enquanto que nos depósitos 

coluvionares de vertente, variam de 0,50 m nas porções inclinadas das vertentes, para 2 

ou 3 m, em média, no sopé, podendo alcançar, eventualmente, 6 m.  

Os depósitos de talus “ocorrem exclusivamente no sopé das encostas, ou na base 

dos anfiteatros de vertentes desnudas, possuem composição formada por blocos ou 

fragmentos de rochas de diferentes tamanhos, contidos numa matriz de material arenoso 

ou siltoso” (PJF, 2004:212). A espessura, também variável, pode alcançar 1 m. No sopé 

do Morro do Imperador são encontrados depósitos de talus potencialmente instáveis. 

Os sedimentos aluvionares “constituem sedimentos clásticos, incoerentes e 

variados, transportados pelas águas e depositados junto às margens dos rios ou no 

próprio leito, em forma de terraços aluvionares” (PJF, 2004:212). Possuem composição 

granulométrica bastante heterogênea, dependendo da dimensão da bacia hidrográfica a 

que pertencem. Ao longo do vale do Rio Paraibuna, os terraços médios e superiores 

apresentam composição predominantemente silto-argilosa ou areno-siltosa, sendo 

encontrados horizontes de sedimentos escuros, de consistência mole.    

 

 

 

5.1.4 – Aspectos geomorfológicos   

 

 

 

A Zona da Mata Mineira insere-se no Domínio Morfoclimático denominado 

“Mar de Morros”, “denominação criada pelo geógrafo francês Pierre Deffontaines para 

as colinas dissecadas que formam verdadeiros níveis (...)” (GUERRA, 1980:278). O 

domínio dos mares de morros “corresponde à área de mais profunda decomposição das 

rochas e de máxima presença de mamelonização topográfica em caráter regional de todo 

o país” (AB’ SÁBER, 2005:57). Segundo FEAM (1996:12), o relevo regional, inserido 

nesse domínio, “varia de ondulado a montanhoso, geralmente mostrando elevações com 

topos arredondados, com vertentes convexas e côncavo-convexas, terminando em vales 

planos de larguras variáveis”.  
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O ambiente físico-natural da Zona da Mata Mineira, conforme aponta 

ORLANDO (2006:79), “pode ser descrito no seu aspecto morfológico como uma área 

de relevo movimentado, com altitudes entre 300 e 1000 metros, em sua maior parte 

coexistindo cursos d'água que apresentam trechos encachoeirados e trechos de águas 

“calmas””. Entretanto, a complexidade morfológica desse meio faz surgir a cada novo 

ponto de observação uma paisagem diferente, notadamente em seu aspecto morfológico.  

Essa complexidade foi observada e analisa por VALVERDE (1958:10 – 12), que 

assim sintetizou a geomorfologia do leste da Mantiqueira:  

 

“O planalto da Mantiqueira forma estruturalmente um anticlinorium, isto é, 

uma vasta superfície em que as camadas podem tomar mergulho e direções 

diversas, mas no conjunto formam um arqueamento convexo para o alto. Na 

extremidade voltada para sudeste, suas camadas se continuam formando um 

sinclinal muito fechado no vale do Paraíba [...]. No vale do Paraíba e na 

Mantiqueira predomina o gnaisse xistoso, ao qual, nesta última, os geólogos 

atribuem idade algonquiana [...]. O traço distintivo dessa orogenia 

presumivelmente mais nova é a virgação das camadas de gnaisse, que se 

torna manifesta na Zona da Mata. De fato, na parte sul da região as 

direções das cristas são francamente WSW-ENE, e à medida que vai para 

norte, vão passando gradualmente para o azimute SSW-NNE, que é a 

direção geral da costa do Brasil, que, da Planície Goitacá até Salvador, 

toma visivelmente o mesmo rumo. Na sua parte ocidental, o planalto da 

Mantiqueira forma a região vulgarmente denominada sul de minas, com 

altitudes sempre superiores a 1000 metros. Tal não acontece na parte 

oriental, em que a serra da Mantiqueira sofreu, entre os maciços de Itatiaia 

e Caparaó, um afundamento em forma de sela, que tem feição de uma dobra 

de fundo, de grande raio de curvatura, esse afundamento provocou fraturas 

radiais nem sempre paralelas, mas com predominância da direção NW-SE. 

Essas fraturas foram aproveitadas pelos afluentes da margem esquerda do 

Paraíba do Sul, do Paraibuna inclusive para jusante: o Pomba, o Muriaé, 

por exemplo, os quais trespassam os alinhamentos de cristas por meio de 

gargantas e foram regularizar os seus perfis e ampliar as suas bacias de 

drenagem muito para o interior. Com isso, fizeram regredir muito a escarpa 

da Mantiqueira, que se inflete para nordeste, em direção ao centro de 

Minas” (VALVERDE, 1958:10 – 12).  
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Essa brilhante síntese feita por Orlando Valverde demonstra com clareza a 

geomorfologia onde se encontra a Bacia Hidrográfica do Rio Paraibuna. O relevo, as 

falhas, as cachoeiras, os trechos de águas calmas com suas planícies alveolares são uma 

realidade na Bacia do Paraibuna, o mais importante afluente da margem esquerda do 

Rio Paraíba do Sul.  

É interessante notar que a região em estudo está inserida na unidade 

geomorfológica denominada por AB’ SABER (1998) de “megadomo cristalino do 

Brasil de sudeste”, que sofreu forte retalhamento erosivo e uma tectônica quebrantável, 

gerando o Rift Valley do médio Paraíba do Sul, já no contato com a área da Bacia do 

Rio Paraibuna.  

Vale ainda ressaltar as observações elucidativas a respeito do ambiente físico-

natural da área de estudo, feitas por AB’SÁBER (2005:49): 

 

“Por sua vez, a porção sul e sul-oriental de Minas Gerais apresentava um 

quadro tão contínuo de florestas tropicais em áreas geomorfológicas típicas 

de “mares de morros”, que foi denominada Zona da Mata mineira. Um 

espaço de florestas tropicais que se estendia desde a porção ocidental das 

serranias fluminenses até Santos Dumont, Juiz de Fora e Manhuaçu, 

sofrendo modificações drásticas nos altiplanos campestres, dotados de 

ecossistemas híbridos ocorrentes entre Tiradentes e Barbacena. O nível de 

interiorização das matas atlânticas no Sul de Minas/Interior Fluminense 

perfaz de 500 a 600 quilômetros para o interior, comportando sempre 

florestas tropicais de planaltos dotados de clima mesotérmico, com 18° a 20° 

C de temperatura e 1300 a 1600 mm de precipitações anuais. Com fortes 

acréscimos de chuvas e nevoeiros na fachada atlântica da Serra do Mar e da 

Serra da Mantiqueira” (AB’SÁBER, 2005:49).  

 

O Município de Juiz de Fora, por sua vez, está inserido na Unidade Serrana da 

Zona da Mata, pertencente à Região Mantiqueira Setentrional. Essa região distingue-se 

por ser montanhosa, com altitudes próximas a 1.000 m nos pontos mais elevados, 670 a 

750 m no fundo do vale do Rio Paraibuna e níveis médios em torno de 800 m. O 

perímetro urbano do município insere-se totalmente no curso médio do Rio Paraibuna. 

Segundo MKM (2002:04 – Vol. I), o relevo de Juiz de Fora é acidentado, 

apresentando colinas e vales compreendidos entre 700 e 900 m, típicos do vale do Rio 

Paraíba do Sul e dos contrafortes da Serra da Mantiqueira. A altitude média do 
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município é de aproximadamente 900 m, sendo o ponto culminante localizado na Serra 

da Saudade, atingindo 1.082 m de altitude. Os terraços constituem as principais áreas de 

ocupação, ao passo que a topografia acidentada dificulta a continuidade da mancha 

urbana, originando a formação de bairros isolados.  

Os padrões do relevo regional mostram uma forte tendência à orientação 

estrutural e apresentam litologias que caracterizam-se por apresentarem coberturas de 

solos espessos e exposições rochosas, principalmente nas áreas de ocorrência das rochas 

Charnockíticas, ao sul do município. Conforme aponta PJF (2004:212), “em geral, as 

feições geomorfológicas tendem a uma convexidade das vertentes a partir do topo, 

aliada à formação de grande número de anfiteatros e planícies intermontanas. O núcleo 

central da cidade, aproveitando-se desta condição natural, alojou-se na seção alargada 

do vale do Rio Paraibuna, estrangulada por uma barra resistente, à jusante”. 

A geomorfologia regional é expressão direta do quadro geológico regional que 

lhe serve de substrato, já que, dentro do perímetro urbano, são encontrados dois grandes 

compartimentos geomorfológicos que se individualizam: ao norte, os terrenos ocupados 

pelo Gnaisse Piedade e, ao sul, pelas rochas antigas do Complexo Juiz de Fora. 

O Complexo Juiz de Fora é caracterizado pela ocorrência de um relevo mais 

acidentado, principalmente nas faixas de distribuição dos Charnockitos e Kinsigitos, 

constituindo elevações topográficas com aspecto serrano e amplitudes topográficas que 

chegam a ultrapassar 200 m. Nas áreas deste compartimento “a paisagem trabalhada 

pelos agentes erosivos produziu um aprofundamento do nível de base do Rio Paraibuna, 

enquanto manteve soerguidos os fundos de vales de seus afluentes, sustentados por 

assoalhos rochosos, constituindo verdadeiros "vales suspensos”” (PJF, 2004:212). 

O Domínio Gnaisse Piedade caracteriza-se pela ocorrência predominante dos 

Migmatitos, que exibem um relevo altamente dissecado, com topos alongados e 

estreitos, além de rios com vales mais abertos. 

O Rio Paraibuna possui um perfil longitudinal escalonado, com declividades 

mais amenas entre o Distrito Industrial I e o centro da cidade. Conforme aponta PJF 

(2004:212), “a declividade média do rio no município, numa extensão aproximada de 

61 km, é de 4 m/km. A planície aluvionar ao longo de seu percurso sinuoso possui 

larguras variáveis que chegam a alcançar 2 km, e dois terraços, separados por desníveis 

de 3 e 5 m”.  

Os depósitos coluvionares, que revestem as vertentes, formam rampas – as 

chamadas rampas de colúvio – na base das encostas, próximas à planície aluvionar, 
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onde a declividade do terreno é mais amena, às vezes penetrando várzea adentro, 

cobrindo parcialmente o terraço superior.   

VALVERDE (1958:10) aponta como aspectos característicos do relevo regional 

“os alinhamentos de cristas e a superfície deprimida no interior da região”, desatacando 

ainda, noutras porções regionais, a ocorrência de áreas “em que o relevo e a drenagem 

tomam caráter tipicamente apalacheano” (VALVERDE, 1958:12).  

A maior parte do Município de Juiz de Fora “apresenta declividades 

compreendidas principalmente no intervalo de 12 a 50%, as quais correspondem às 

vertentes próximas às cristas” (IGA, 1980). As áreas mais planas, com declividades 

inferiores a 12%, correspondem aos topos dos morros e ás planícies fluviais.  

Digna de nota ainda é a intensa dinâmica superficial que caracteriza o Município 

de Juiz de Fora. Responsável pela ocorrência de processos erosivos e movimentos de 

massa (desmoronamentos e deslizamentos) bastante freqüentes na cidade, a mesma 

pode ser explicada por uma conjugação de fatores: a presença de um relevo 

fundamentalmente constituído por morros e morrotes, com vales profundos de encostas 

íngremes, sujeitos a um alto índice pluviométrico anual; a precária presença da 

cobertura vegetal, caracterizada principalmente pela ocorrência de pastagens, capoeiras 

e pequenos redutos de florestas secundárias, como elemento protetor de blocos de 

rochas em escarpas abruptas, solos residuais espessos e formações superficiais 

profundas; e a ocupação intensa e desordenada do espaço urbano, principalmente das 

encostas de maior declividade. Aliás, conforme aponta AB’ SÁBER (2005:17), o 

domínio dos mares de morros, no qual está inserido o Município de Juiz de Fora, “tem 

mostrado ser o meio físico, ecológico e paisagístico mais complexo e difícil do país em 

relação às ações antrópicas. No seu interior tem sido difícil encontrar sítios para centros 

urbanos de uma certa proporção, locais para parques industriais avantajados – salvo no 

caso das zonas colinosas das bacias de Taubaté e São Paulo – como, igualmente, tem 

sido difícil e muito custosa a abertura, o desdobramento e a conservação de novas 

estradas no meio dos morros. Trata-se, ainda, da região sujeita aos mais fortes processos 

de erosão e de movimentos coletivos de solos em todo o território brasileiro (faixa Serra 

do Mar e bacia do Paraíba do Sul)”.  

O desequilíbrio das vertentes pode ser visualizado pelos elevados índices de 

movimentos de massa principalmente em solos, além de processos erosivos tanto 

laminares como de escoamento concentrado. Os desmatamentos e movimentos de terra 

são responsáveis pela reativação dos processos morfodinâmicos naturais.  
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Dessa forma, podemos concluir que a ocorrência dos movimentos de massa é um 

fator relevante a ser considerado nas ações de gestão e planejamento do espaço urbano 

do município, pois não raramente os mesmos têm sido responsáveis por perdas 

materiais e de vidas humanas, sobretudo nos meses que registram os maiores índices 

pluviométricos (verão). Conforme aponta PJF (2004:213), “os movimentos de massa 

encontrados na região são de vários tipos, desde escorregamentos em solos residuais, 

corridas de terra, queda de blocos rochosos, deslocamentos de depósitos de talus 

(avalanche de detritos), queda de matacões e escorregamentos a partir da superfície de 

contato solo/rocha”. Além disso, a forte erosão contribui para acelerar a instabilidade do 

relevo, sendo mais intensa a atuação da erosão laminar, presente extensivamente nas 

áreas não urbanizadas, ocupadas principalmente por pastagens. Nas áreas de solos 

arenosos, registra-se ainda a ocorrência de sulcos e voçorocas, causados por escoamento 

concentrado. 

Os diferentes tipos de rochas e solos encontrados no Município de Juiz de Fora, 

em geral, possuem as seguintes características geotécnicas (PJF, 2004:213/214):  

• As rochas, por serem metamórficas, destacam-se pela anisotropia acentuada, 

devido à presença de estruturas marcantes com xistosidades e bandamentos. As 

litologias mais encontradas são bastante semelhantes, constituindo materiais naturais 

muito compactos, pouco porosos, de baixa permeabilidade, além de duras, coerentes e 

muito consistentes. Apresentam propriedades físicas e mecânicas favoráveis para uso 

como brita, revestimento ornamental e para emprego na construção civil, em geral; 

• Os solos de alteração, de espessuras variáveis, oscilam desde areno-siltoso a 

argilo-arenoso. Porém, têm em comum a presença de estruturas herdadas da rocha de 

origem. Em geral, são difíceis de serem compactados, principalmente quando são 

siltosos com teores significativos de minerais micáceos. Além disso, possuem elevada 

propensão à erodibilidade e, por não conterem compostos orgânicos, quando 

submetidos a escavações, apresentam baixa fertilidade;   

• A camada de solo superficial, pouco espessa, tende para uma granulometria 

mais fina, normalmente argilosa; constitui-se de materiais mais estáveis, resistentes aos 

processos erosivos, contendo horizontes superficiais mais favoráveis ao 

desenvolvimento da vegetação. No conjunto são os mais indicados para aterros, obras 

de terra e revestimento de vias públicas; 
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• Os depósitos coluvionares de encostas e de sopé de vertentes possuem 

comportamento bastante semelhante ao dos solos superficiais; 

• Os depósitos de talus são porosos, permeáveis e sujeitos a instabilidades 

quando submetidos às pequenas intervenções humanas;    

• Os sedimentos aluvionares inconsolidados, incoerentes quando encontrados 

junto às planícies dos maiores cursos d’água podem apresentar pequenos recalques 

devido à presença de solos moles. Além disso, estão sujeitos a erosões nas margens dos 

córregos.   

As Figuras 5.8, 5.9 e 5.10 mostram, respectivamente, as declividades, o modelo 

de sombreamento e a altimetria do Município de Juiz de Fora:  
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Figura 5.8 – Declividades do Município de Juiz de Fora 

Fonte: PJF (2004:226). 
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Figura 5.9 – Modelo de sombreamento do Município de Juiz de Fora 

Fonte: PJF (2004:227). 
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Figura 5.10 – Altimetria do Município de Juiz de Fora 

Fonte: PJF (2004:228). 
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5.1.5 – Aspectos hidrográficos   

 

 

 

O Município de Juiz de Fora está integralmente inserido no médio curso da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraibuna, que tem área total de 6.777 km2 (FEAM, 

1996:13), uma sub-bacia hidrográfica da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que 

drena áreas dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Seu perímetro 

urbano é drenado por 156 sub-bacias hidrográficas de diversas dimensões (PJF, 

2004:214).  

O Município de Juiz de Fora possui uma bacia hidrográfica rica, na qual 

destacam-se o Rio Paraibuna e os seus principais afluentes: o Rio do Peixe, o Rio Preto 

e o Rio Cágado. O Rio Paraibuna nasce na Serra da Mantiqueira, no Município de 

Antônio Carlos, a 1.200 m de altitude e, depois de percorrer aproximadamente 166 km - 

dos quais 44 km como divisa natural entre os estados de Minas Gerais e do Rio de 

Janeiro -, lança-se à margem esquerda do Rio Paraíba do Sul a 250 m de altitude, com 

uma vazão média de aproximadamente 200 m³/s. A declividade média do Rio Paraibuna 

é bastante variável, chegando a atingir valores máximos da ordem de 70 m/km nos 4 km 

iniciais. Já no trecho urbano de Juiz de Fora a declividade média é da ordem de 1,0 

m/km e à jusante do Município de Matias Barbosa, até o encontro com o Rio Paraíba do 

Sul, é da ordem de 5,0 m/km (FEAM, 1996:13). Segundo MKM (2002:16 – Vol. I), a 

extensão aproximada do Rio Paraibuna é de 185 km.  

Já o Rio Preto nasce na Serra do Itatiaia, no sudoeste da bacia, a 2.700 m de 

altitude; possui aproximadamente 170 km de extensão que servem de divisa natural 

entre os estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, desaguando na margem direita do 

Rio Paraibuna, a 360 m de altitude, com uma vazão média de 90 m³/s, aproximadamente 

a mesma do Rio Paraibuna antes de recebê-lo. O Rio do Peixe nasce nos contrafortes da 

Serra da Mantiqueira, no Município de Lima Duarte, a 1.200m de altitude; apresenta 

uma extensão de aproximadamente 140 km (50% do seu curso encontram-se no 

Município de Juiz de Fora); possui vazão média aproximada de 55 m³/s, constituindo a 

maior sub-bacia hidrográfica de Minas Gerais (2.400 km²) e desaguando na margem 

direita do Rio Paraibuna. O Rio Cágado nasce a aproximadamente 750 m de altitude, no 

Município de Chácara, percorre cerca de 105 km, tem uma vazão média aproximada de 

15 m³/s e deságua na margem esquerda do Rio Paraibuna (FEAM, 1996:13). 



 124 

O Rio Paraibuna percorre um total de nove municípios mineiros: Antônio 

Carlos, Santos Dumont, Ewbanck da Câmara, Matias Barbosa, Simão Pereira, Belmiro 

Braga, Santana do Deserto, Chiador e Juiz de Fora, que contém 70% do seu curso. 

Cortando retilineamente a área central de Juiz de Fora numa extensão de 32 km 

no sentido geral noroeste-sudeste, o Rio Paraibuna desempenhou um importante papel 

na história da região, tendo sido a via natural indutora da ocupação inicial e agindo, 

posteriormente, como principal vetor direcionador do crescimento urbano de Juiz de 

Fora. A ocupação do espaço da aglomeração urbana de Juiz de Fora se processou de 

forma quase linear ao longo de suas margens. A última grande retificação do Rio 

Paraibuna, de aproximadamente 30 km, próxima ao Distrito Industrial I, foi 

dimensionada de modo a compatibilizar a função regularizadora da Represa Chapéu 

D’Uvas. A barragem foi implantada com o objetivo de amortizar enchentes e ampliar o 

potencial de abastecimento de água para a cidade.  

Após receber o Rio Preto (afluente da margem direita, juntamente com o Rio do 

Peixe), o curso do Paraibuna passa a acompanhar a estrada de Ferro R.F.F.S.A, 

tornando-se a partir daí o limite natural entre os estados de Minas Gerais e do Rio de 

Janeiro.  

Do ponto de vista morfológico, a bacia do Médio Paraibuna possui tributários 

com perfis longitudinais relativamente acentuados, que desembocam no rio principal 

com gradiente moderadamente baixo. A formação de terraços e planos alveolares ao 

longo do curso médio do Rio Paraibuna é ajudada pela dissecação das colinas. A 

formação de terraços facilita a agricultura, ainda que pouco desenvolvida na região.  

Os principais afluentes do Rio Paraibuna, no interior da mancha urbana de Juiz 

de Fora, são: Córrego da Aldeia, Córrego Campo Grande, Ribeirão do Espírito Santo, 

Córrego Igrejinha, Córrego Santa Cruz, Ribeirão dos Burros, Ribeirão das Rosas, 

Córrego Cachoeirinha, Córrego do Anta, Córrego Bandeirante, Córrego São Pedro, 

Córrego Matirumbide, Córrego Yung, Córrego D’Anta, Córrego Ipiranga e Córrego 

Marmelo. Observe a Figura 5.11, que mostra os principais afluentes do Rio Paraibuna 

na mancha urbana de Juiz de Fora:  
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Figura 5.11 – Principais afluentes do Rio Paraibuna na Área Urbana  

de Juiz de Fora 

 

Fonte: MKM (2002:17 – Vol. I).  
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5.1.6 – Cobertura vegetal original e ação antrópica 

 

 

 

O Município de Juiz de Fora, conforme aponta PJF (2004:217), pode ser 

enquadrado na região fitoecológica denominada Floresta Estacional Semidecidual, 

típica de climas com duas estações bem definidas. De fato, “foi a fisionomia da 

vegetação natural que deu a esta região o nome tradicional que ela ainda conserva” 

(VALVERDE, 1958:03), cujas peculiaridades “são responsáveis pela estacionalidade 

foliar dos principais elementos arbóreos, adaptados às baixas temperaturas e à carência 

hídrica em mais de 60 dias por ano” (PJF, 2004:217).  

Conforme descreve o PDDU (PJF, 2004:217), “a floresta possui, no conjunto, 

um percentual de espécies que não permanecem verdes e perdem folhas durante o 

inverno, denominadas caducifólias, que oscilam entre 20 e 50%”. A mata original que 

cobria a região ocupava, principalmente, as áreas mais férteis e coexistia com campos 

naturais que apresentavam plantas lenhosas arbóreas de pequeno a médio porte 

intercaladas. Já os terraços aluvionares dos principais cursos d’água, como o do Rio 

Paraibuna e os dos seus principais afluentes, eram cobertos predominantemente por 

formações campestres.    

É importante ressaltar o fato de que toda a Zona da Mata Mineira, cujo 

revestimento original era essa mata densa e contínua acima descrita, que lhe deu nome 

inclusive, foi submetida a uma devastação generalizada, de modo que, atualmente, 

restem apenas pequenas manchas de vegetação. Esses pontos isolados de matas 

remanescentes são freqüentemente identificados na escassa bibliografia sobre a 

cobertura vegetal da região como manchas de florestas residuais secundárias e não mais 

originais. Segundo VALVERDE (1958:05), a presença da Embaúba (Cecropia sp) seria 

a confirmação desse fato, já que “a embaúba é uma árvore ávida de luz que só se 

desenvolve onde a floresta foi derrubada”. 

 Referindo-se ao processo de substituição das matas originais da região, 

VALVERDE (1958:06), chega a afirmar que “a floresta não serve mais nem para 

distinguir a Zona da Mata de qualquer das regiões vizinhas”. Já STAICO (1977:187) 

afirma que o Município de Juiz de Fora sofreu uma passagem da original “morfologia 

das florestas para a morfologia das savanas”.  
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O fato é que, a partir de meados do século XIX, principalmente, a cobertura 

vegetal original da região sofreu significativas alterações, ocorridas fundamentalmente 

em função da ocupação humana e dos tipos de usos praticados na área.  

Nos últimos 100 anos, a região passou por ciclos de desmatamento contínuos, 

principalmente com o objetivo de suprimir a vegetação e ceder espaço destinado ao 

desenvolvimento das atividades econômicas: inicialmente, a cafeicultura, que se 

expandiu por quase toda a extensão da Zona da Mata Mineira e, posteriormente, o gado 

leiteiro, que demandou enormes áreas para pastagens, conferindo à região a paisagem de 

pastos, dominante ainda nos dias atuais. Contribuíram ainda para o desmatamento a 

realização de queimadas (anualmente seqüenciadas, com o objetivo de preparar o solo 

pra o cultivo), a derrubada da mata para obtenção de lenha, mourões e outros 

subprodutos e o próprio processo de urbanização, ocorrido preferencialmente no fundo 

dos vales. 

Dessa forma, no perímetro urbano de Juiz de Fora a mata foi totalmente 

dizimada, a ponto de não existirem quaisquer vestígios de matas remanescentes. Além 

das pastagens e capoeiras, que são a paisagem dominante, são encontradas ainda, 

secundariamente, porções e áreas destinadas às atividades agrícolas, florestamentos e 

reflorestamentos com espécies exóticas de eucaliptos e pinus. Do predominante 

revestimento natural de mata, que inclusive deu nome à região, restam apenas algumas 

manchas de florestas secundárias rejuvenescidas, presentes nas partes mais acidentadas 

e elevadas do terreno e onde a atual legislação florestal não permite a sua exploração. 

A atividade antrópica, representada principalmente pelo desmatamento e pela 

prática de uma agricultura predatória, aliada às condições de uma dinâmica superficial 

intensa, fizeram com que os solos agricultáveis fossem progressivamente submetidos a 

uma extensa atividade erosiva laminar, que atingiu profundamente o horizonte 

superficial, responsável pela sua fertilidade. No entanto, mesmo com a degradação em 

curso, a redução das atividades econômicas no meio rural nas últimas décadas permitiu 

uma recuperação localizada das áreas florestadas. Essa expansão das florestas naturais 

se deu, principalmente, a partir de bosques e áreas de matas preexistentes. A Figura 

5.12, que mostra a distribuição das áreas de matas no Perímetro Urbano de Juiz de Fora 

no ano de 1986, dá uma boa idéia de como a cobertura vegetal original da região foi 

quase totalmente destruída:   
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Figura 5.12 – Distribuição das áreas de matas na Área Urbana  

de Juiz de Fora - 1986 

Fonte: PJF (2004:230). 
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COSTA e FERREIRA (2007) realizaram um estudo biogeográfico das áreas 

verdes e da arborização ligada ao sistema viário na região central de Juiz de Fora. A 

região central da cidade foi escolhida por corresponder às áreas onde historicamente 

teve início a ocupação da cidade, ocorrida ao longo da calha do Rio Paraibuna. A área 

de estudo englobou 26 RUs: Fábrica, Mariano Procópio, Morro da Glória, Santa 

Catarina, Vale do Ipê, Jardim Glória, Jardim Santa Helena, Jardim Paineiras, Dom 

Bosco, São Mateus, Santa Cecília, Mundo Novo, Alto dos Passos, Boa Vista, Bom 

Pastor, Vila Ozanan, Poço Rico, Granbery, Centro, Botanágua, Manoel Honório, Bairu, 

Centenário, Santa Terezinha, Eldorado e Cascatinha.  

Para a delimitação do tamanho, da forma e da distribuição da vegetação na 

unidade de estudo, foi utilizado o sistema de informações geográficas Terra View. O 

mesmo foi utilizado como uma técnica de apoio, que permitiu mapear a unidade de 

estudo e apontar as RUs que apresentam uma melhor qualidade ambiental em relação à 

presença e à distribuição da vegetação. Considerou-se como áreas verdes apenas os 

espaços livres de caráter público (praças, parques e cemitérios) e a vegetação de 

acompanhamento viário, dividindo-as em duas categorias: herbácea e arbóreo-arbustiva. 

A vegetação encontrada em quintais, lotes e outras áreas particulares, apesar de compor 

a cobertura vegetal urbana, não foi considerada, uma vez que a vegetação presente em 

áreas particulares é mais facilmente removida, seja pela falta de uma fiscalização mais 

efetiva por parte dos órgãos responsáveis, seja pela falta de consciência da comunidade, 

que em sua maioria desconhece os benefícios trazidos pela presença da vegetação.  

De posse dos dados de vegetação presente na unidade de estudo e dos dados de 

população fornecidos pelo IBGE, foi possível calcular o IAV, que corresponde à relação 

entre o total da superfície ocupada por áreas verdes e o total de população, expresso em 

metros quadrados por habitante. O estabelecimento de Índices de Áreas Verdes (IAVs) 

mínimos por habitante ainda é uma questão bastante discutida. Assim, o trabalho adotou 

como base para comparação o mínimo exigido pela Sociedade Brasileira de 

Arborização Urbana (SBAU), que é de 15 m2/habitante. Foi mapeada ainda toda a 

vegetação ligada ao sistema viário presente em cada RU. Os indivíduos arbóreos não 

foram mapeados acompanhando o contorno de sua copa, como é mais comumente 

realizado. No trabalho foram feitos retângulos respeitando o diâmetro das copas das 

árvores que se estendiam de um lado ao outro da rua. O mapeamento dos indivíduos 

arbóreos foi feito com objetivo de se obter uma relação entre a área total de arruamento 

e a área total de arruamento ocupada pela arborização em cada RU. A partir da 
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aquisição dos dados de arborização e de arruamento foi possível realizar o cálculo da 

arborização de acompanhamento viário em cada RU, que foi expressa em valores 

percentuais. 

No geral, as autoras concluíram que a vegetação apresenta-se muito mal 

distribuída dentro do perímetro urbano, o que não contribui de maneira efetiva para 

atender às condições de despoluição do ar, amenização do clima, etc. O maior 

percentual encontrado está ligado às RUs que apresentam melhor condição 

socioeconômica. As áreas mais pobres apresentam um índice muito reduzido de 

vegetação, em especial de porte arbóreo. Esse problema pode estar ligado, em primeiro 

lugar, à forma de uso e ocupação do solo. Nessas áreas as pessoas utilizam ao máximo 

os seus lotes, levando a uma total impermeabilização da superfície dos mesmos. Mesmo 

não mapeando a vegetação em áreas particulares, observou-se que os locais que 

apresentavam maior percentual de arborização ou de áreas verdes também apresentavam 

vegetação no interior de suas residências. 

Em segundo lugar, observou-se que a reduzida presença de vegetação está ligada 

à forte verticalização sofrida nas últimas décadas, já que é na área central que se 

concentra a maior densidade de pessoas. Outro fator que contribui para o baixo 

percentual de vegetação está relacionado à percepção da população, que infelizmente 

ainda desconhece os benefícios reais da presença da vegetação. A população ainda a 

enxerga como um incômodo, como sujeira a ser removida ou como um problema a ser 

solucionado. Apesar da legislação não permitir a retirada de algumas espécies, 

principalmente da flora nativa, mesmo em áreas particulares, muitos driblam a 

legislação, o que é agravado pelo fato de a população não denunciar a retirada de 

árvores. 

A categoria Unidade de Conservação herbácea não foi constatada em nenhuma 

das RUs analisadas. A Unidade de Conservação arbórea encontrada na RU Centro 

corresponde ao Parque Halfeld, uma das áreas mais antigas da cidade, com 

aproximadamente 1.200 m², de uso público e considerado de interesse paisagístico. Esta 

área é o local de encontro da população circunvizinha, em sua maioria composta por 

idosos e casais. É um local que proporciona um conforto térmico pela climatização 

diferenciada do entorno, devido à presença de indivíduos arbóreos. O Parque Halfeld é 

uma ilha de frescor em meio ao desconforto proporcionado pela intensa verticalização, 

pelas altas temperaturas e pela poluição do ar emitida pela intensa circulação de 

veículos. 
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A RU Mariano Procópio também apresentou a categoria de Unidade de 

Conservação arbórea, que corresponde ao Museu Mariano Procópio, uma área com 

predominância arbórea e solo permeável, reunindo todas as características de uma área 

verde. A categoria Cemitério arbóreo e herbáceo foi encontrada apenas na RU Poço 

Rico. Já a categoria de Vegetação de margem de curso d’água foi encontrada apenas nas 

RUs que se limitam com o Rio Paraibuna, ou seja, as RUs Centro, Mariano Procópio e 

Poço Rico. Somando-se toda a vegetação encontrada, seja ela de porte arbóreo ou 

herbáceo, o maior índice total foi encontrado na RU Mariano Procópio (163,358 m²), 

seguido da RU Poço Rico (125,861 m²) e da RU Centro (97,394 m²). As demais RUs 

apresentam índices inferiores a 34 m². 

A partir de uma análise do IAV, constatou-se que 13 das 26 RU analisadas 

apresentaram um IAV igual a zero, ou seja, metade das RUs estudadas na área central 

da cidade, que apresenta maior densidade de pessoas, veículos e atividades econômicas, 

não possui nenhuma área verde que atenda efetivamente à qualidade de vida desta 

população. Destas 13 RUs (Fábrica, Morro da Glória, Vale do Ipê, Dom Bosco, Santa 

Cecília, Mundo Novo, Alto dos Passos, Boa Vista, Vila Ozanan, Granbery, Botanágua, 

Centenário e Cascatinha), 4 compõem o grupo de RUs que apresentam menor padrão 

socioeconômico, excluindo-se apenas a RU Eldorado, que apresentou um índice de 

0,295 m2/hab. Os maiores índices, que atendem ao mínimo estabelecido pela SBAU (15 

m2/hab.) e pela OMS (12 m2/hab.), foram encontrados nas RUs Mariano Procópio (35 

m2/hab.) e Poço Rico (18 m2/hab.). O índice encontrado na RU Mariano Procópio está 

ligado à presença do Museu Mariano Procópio. Já o índice apresentado pela RU Poço 

Rico sofre influência da presença do Cemitério Municipal. As demais RUs apresentam 

índices menores que 1 m2/hab. 

O índice utilizado para avaliar a arborização ligada ao sistema viário mostra o 

percentual de ruas ocupadas por vegetação de porte arbóreo. Este valor foi calculado 

para cada Região Urbana. Esta arborização se encontra mal distribuída dentro das RUs, 

pois enquanto algumas ruas apresentam arborização nos dois lados, outras apresentam-

na em um só lado, ou mesmo não apresentam nenhum tipo de vegetação. Os maiores 

percentuais foram encontrados nas RUs Jardim Glória (34%), Vale do Ipê (25%), Bairu 

(23%), Centenário (21%), Santa Catarina (19,8%) e Mundo Novo (19%). Já as RUs 

Vila Ozanan e Botanágua apresentam os menores índices (ambas com 1%), seguidas de 

Jardim Santa Helena, Poço Rico e Centro (todas com 6%), Dom Bosco e Santa Cecília 

(ambas com 5%) e Manoel Honório (8%). A RU Centro não apresenta nenhum 
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indivíduo arbóreo no triângulo formado pelas avenidas de maior circulação de veículos: 

Rio Banco, Getúlio Vargas e Independência. Verifica-se assim que a RU Centro 

apresenta as piores condições para a melhoria da qualidade de vida da população entre 

aquelas analisadas, uma vez que esta possui um baixo índice de vegetação, uma alta 

circulação de veículos automotores e uma alta densidade de pessoas e atividades 

econômicas. As Figuras 5.13 e 5.14 mostram, respectivamente, os índices de áreas 

verdes e os percentuais de arborização por rua calculados para as RUs que compõem a 

região central de Juiz de Fora:  
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Figura 5.13 – Índices de áreas verdes da região central de Juiz de Fora 

  Fonte: COSTA e FERREIRA (2007:154). 
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Figura 5.14 – Percentuais de arborização por rua da região central de Juiz de Fora 

  
Fonte: COSTA e FERREIRA (2007:155). 
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5.2 – Características socioeconômicas de Juiz de Fora 

 

 

 

5.2.1 – Aspectos demográficos  

 

 

 

5.2.1.1 – Histórico da ocupação do território  

 

 

 

A tarefa de relatar o processo histórico da ocupação de Juiz de Fora nos remete, 

necessariamente, à necessidade de relatar também como o referido processo se 

desenvolveu na escala regional na qual nosso município se insere. 

Juiz de Fora está intrinsecamente inserida na escala regional da Zona da Mata 

Mineira, sendo necessário, por essa razão, buscar aí elementos explicativos da produção 

de seu espaço geográfico. Nesse sentido, é importante ressaltar aqui a necessidade de 

buscar conhecer as estreitas relações histórica e atualmente mantidas entre a Zona da 

Mata Mineira e as áreas ao seu entorno, principalmente no Estado do Rio de Janeiro, 

extrapolando os limites oficiais da mesorregião geográfica definida pelo IBGE. A esse 

respeito, ORLANDO (2006:78) nos explica que “mesmo o trecho fluminense da Bacia 

do Rio Paraibuna pode ser visto como uma área contígua e historicamente ligada à Zona 

da Mata Mineira, tanto pelo aspecto florístico-faunístico quanto pelos aspectos 

econômicos e histórico-culturais”.  

Antes da chegada dos primeiros povoadores não nativos, a região da Zona da 

Mata Mineira era coberta por uma vegetação florestal bastante homogênea e compacta, 

caracterizada como uma floresta semi-decídua, constituindo um manto florestal 

extremamente semelhante àquele que predominava na região do médio vale do Rio 

Paraíba do Sul: 

 

“Em condições originais, a formação vegetal, que sugeriu o nome da Zona 

da Mata Mineira formava um todo contínuo com a floresta do médio 
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Paraíba do Sul, e a do vale do rio Doce, ao norte. A oeste limitavam-na os 

campos naturais do centro e do sul de minas” (VALVERDE, 1958:07).  

 

Os nativos que viviam na região eram das tribos dos Cataguás e dos Puris, que 

não tinham ligação com os Tupis. Só mais tarde, justamente com a chegada dos 

colonizadores portugueses, é que membros desta última tribo, fugindo da faixa 

litorânea, provavelmente se juntaram aos Cataguás e Puris.   

Pela sua maneira de viver, os índios e sua sociedade, vivendo da caça, da pesca, 

da coleta e do cultivo de pequenas roças, poucas alterações promoviam no ambiente e 

não eram capazes de configurar um metabolismo sociedade indígena-natureza que 

provocasse alterações prejudiciais à dinâmica do ambiente físico-natural. 

Assim sendo, a história da ocupação do território e da produção do espaço 

geográfico da Zona da Mata Mineira e, conseqüentemente, do Município de Juiz de 

Fora, tem seu efetivo início no século XVI com a chegada dos primeiros não nativos, à 

época das bandeiras paulistas. O Brasil de então ainda não possuía estradas, mas sim 

picadas nas selvas abertas pelos índios, chamadas de “caminhos” pelos tropeiros, 

boiadeiros e cavaleiros que as utilizavam. Nessa época, um grande contingente de 

pessoas – mais de cem trabalhadores, entre índios, escravos, assalariados e familiares de 

Garcia Rodrigues Paes Leme – construiu o chamado “Caminho Novo”, concluído em 

1704. Tal caminho se constitui na mais remota origem de diversas cidades e representa 

o primeiro passo para a ocupação do vale onde se encontra atualmente uma parcela 

significativa do sítio urbano do Município de Juiz de Fora.  

O traçado do Caminho Novo foi o primeiro e fundamental vetor para o início da 

ocupação da Zona da Mata Mineira pelos não nativos: 

 

“O Caminho Novo, obra realizada pelo bandeirante Garcia Rodrigues Paes, 

no início do século XVIII, tornou-se uma artéria vital para a economia da 

colônia e permitiu que ao longo do seu traçado fossem se formando os 

“pousios”, locais onde as tropas que transportavam o ouro paravam para 

descanso e abastecimento. Assim surgiram muitos pousios ao longo do 

Caminho Novo, e vários deles acabaram por se tornarem os embriões de 

importantes cidades mineiras da atualidade” (ORLANDO, 1998:20). 
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A abertura do Caminho Novo nos revela que o ciclo do ouro teve uma relação 

fundamental com o processo de ocupação da região da Zona da Mata Mineira, pois o 

mesmo ligava as Minas Gerais à corte, constituindo-se na “nova rota do ouro das minas 

ao litoral, na cidade do Rio de Janeiro” (ORLANDO, 2006:82). 

Foi somente a partir do desenvolvimento da mineração aurífera na região central 

de Minas Gerais, já no início do século XVIII, que a Zona da Mata Mineira começou a 

se tornar um território realmente desbravado: 

 

“Em Minas Gerais, durante o período minerador, por volta de 1703, foi 

construída uma estrada chamada caminho novo. Esta ligava a região das 

minas ao Rio de Janeiro, facilitando o transporte do ouro extraído. Assim, a 

Coroa Portuguesa tentava evitar que o ouro fosse contrabandeado e 

transportado por outros caminhos, sem pagamento dos altos tributos, que 

incidiram sobre toda extração. O Caminho Novo passava pela Zona da Mata 

Mineira e, dessa forma, permitiu uma maior circulação de pessoas pela 

região, que anteriormente era habitada por poucos índios” (OLIVEIRA, 

1994:18). 

 

A partir de então, o Rei de Portugal passou a incentivar o povoamento da região, 

distribuindo grandes porções de terra ao longo do traçado do Caminho Novo, 

denominadas “sesmarias”, ao titular que se comprometia a cultivá-las para alimentar 

funcionários, soldados em trânsito e mesmo viajantes que, porventura, passassem ou 

quisessem se fixar nos seus arredores. Com isso, além de povoar a área, o rei de 

Portugal desejava oferecer condições para o desenvolvimento de uma agricultura de 

suporte a esses viajantes.   

Para atender à circulação intensa de tropas, pessoas e mercadorias organizavam-

se os pousios. Esses precisavam assegurar a alimentação das pessoas e dos animais 

tanto quanto possível com os recursos locais. Assim, foram se abrindo roças ao redor 

desses núcleos embrionários para garantir a subsistência e atender às necessidades dos 

viajantes. 

Com a abertura do Caminho Novo surgem dois registros na Zona da Mata 

Mineira, notadamente no Vale do Rio Paraibuna, mais precisamente em suas margens: o 

registro da então Capitania de Minas Gerais (Matias Barbosa) e o registro da Capitania 

do Rio de Janeiro (Paraibuna).   
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A descoberta e a exploração do ouro nas minas, no final do século XVII, 

provocou um afluxo significativo de trabalhadores para a região que, segundo alguns 

historiadores, somavam cerca de 30.000 pessoas (PILETTI e PILETTI, 1977:87). Esse 

processo acabou deslocando o eixo econômico do Nordeste para o Sudeste do Brasil e a 

transferência da capital, de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763. Enquanto o ouro 

era extraído das minas a agitação no centro da então Província de Minas Gerais era 

intensa. 

Pelo Caminho Novo, as tropas de muares iam do Rio de Janeiro às Minas, 

levando suprimentos. Faziam também o percurso contrário, levando o ouro para ser 

embarcado para Portugal. Nessa época, primeira metade do século XVIII, os pousios do 

Caminho Novo cresciam e ao seu redor se desenvolviam roças para suprir as tropas. 

Porém, é possível supormos “que esses incipientes povoados não se afastavam da beira 

do Caminho Novo pela sua função de pousio e abastecimento, o que não requeria 

alargar as atividades para longe do seu traçado, a via de comunicação efetiva da região 

àquela época” (ORLANDO, 2006:83).  

Em 1710, João de Oliveira, secretário do Governador da Capitania Hereditária 

de Minas Gerais, é contemplado com uma dessas sesmarias, que correspondia à área 

atualmente ocupada pelo Município de Juiz de Fora. Em 1713, essa área foi vendida ao 

Dr. Luís Fortes Bustamante de Sá, um juiz de fora da cidade, natural do Rio de Janeiro. 

Assim, o local começou a ser designado com o nome de “Sesmaria do Juiz de Fora”, 

sendo que mesmo os documentos da época já utilizavam o termo “Juiz de Fora” como 

indicação geográfica.  

Aproveitando vários trechos do Caminho Novo, o engenheiro de guerra alemão 

Heinrich Wilhelm Ferdinand Halfeld, contratado pela Coroa Portuguesa a partir de 1825 

para a execução de obras no Brasil, construiu, entre 1836 e 1838, a “Nova Estrada do 

Paraibuna”, ligando Vila Rica (atual Ouro Preto) à Paraibuna, chegando até a divisa 

com o estado do Rio de Janeiro. Ao chegar, não havia nenhum agrupamento urbano 

além do pouso no Morro da Boiada e da Fazenda do Juiz de Fora. Halfeld deslocou o 

trecho do Caminho Novo que passava junto à Fazenda do Juiz de Fora – situada na 

margem esquerda do Rio Paraibuna – para a margem direita, dirigindo o traçado da 

nova estrada para as áreas atualmente denominadas Graminha e Alto dos Passos. Tal 

fato constitui o segundo impulso à formação da cidade, propiciando o surgimento de um 

arraial no Alto dos Passos, que, num período de 10 anos, foi elevado à categoria de vila 

em 31 de maio de 1850, com o nome de “Santo Antônio do Paraibuna”, abrigando então 
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cerca de 600 famílias. Em 02 de maio de 1856 a vila tornou-se a Cidade do Paraibuna, 

recebendo a atual denominação de Juiz de Fora em 1865.  

Em 1853, uma comissão designada pela Câmara, recém-empossada, apresentou 

um plano de arruamento da vila, incluindo 3 praças, 16 ruas transversais à Estrada do 

Paraibuna e 2 ruas paralelas. A vila se estendia por quase 3.000 m de norte a sul.  

A partir de 1750, a mineração entra progressivamente em declínio e com ela 

todo o sistema constituído para dar-lhe suporte. O “quinto”, instituído no auge do ciclo 

do ouro, sobrecarregava cada vez mais os mineiros diante da crescente escassez do 

precioso metal. Assim, a mineração começa a ser abandonada por muitos trabalhadores, 

que passam a dedicar-se a outras atividades, como a agricultura e a pecuária.  

O declínio da mineração provocou uma intensa migração centrifuga de mão-de-

obra da região das minas para várias direções à procura de novas terras para a lavoura: 

 

“As transformações aludidas decorreram de fatos verificados na região das 

minas. No fim do século XVIII, os sedimentos auríferos deram sinais de 

esgotamento. Premida, além disso, por legislação draconiana que não 

admitia tal hipótese, a população das minas abandonou as lavras e realizou 

uma migração centrífuga, em busca de novas terras para lavoura, indo 

povoar as regiões de Franca e Batatais, em São Paulo, do vale do Paraíba e 

da Zona da Mata” (VALVERDE, 1958:27). 

 

No período que transcorre do final do século XVIII a meados do século XIX, a 

Zona da Mata Mineira e sua incipiente infra-estrutura e povoamento, surgidos ao longo 

do Caminho Novo, parecem ter vivido um período pouco dinâmico. Conforme afirma 

GIROLETTI (1988:24), “a economia mineira, após ter experimentado grande 

crescimento durante o Ciclo da Mineração, vive um período relativamente longo de 

estagnação, do qual somente se recuperará com o desenvolvimento da cafeicultura”.  

A cafeicultura transformou completamente o panorama regional e imprimiu uma 

nova dinâmica sócio-econômica em toda a região da Zona da Mata Mineira: 

 

“A partir da terceira década do século XIX, a lavoura cafeeira se desenvolve 

em território mineiro, em especial na Zona da Mata. O café, o “ouro verde”, 

que vinha subindo o vale do Paraíba transpõe os limites da província do Rio 

de Janeiro e alcança a região da Zona da Mata Mineira através do vale do 

Rio Paraibuna. Dessa forma estava encontrada a solução para a economia 
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que permaneceu paralisada desde o esgotamento das “Minas de Ouro”” 

(CIVITA, 1971:188).  

 

Análoga à cafeicultura predominante em todo o Vale do Paraíba, a cultura de 

café na Zona da Mata Mineira possuía as mesmas características da primeira, estando 

baseada no trabalho escravo, no latifúndio e dominada por uma aristocracia luso-

brasileira. Aos escravos cabiam os trabalhos de derrubada da mata, abertura de vias, 

construção de casas e o plantio, a capina e a colheita dos cafezais. As paisagens das 

fazendas de café eram singulares: nas encostas mais altas ficam as matas; nas encostas 

inferiores as lavouras de café; nos vales, a sede das fazendas e as estradas.  

Com relação à marcha do café no território da Zona da Mata Mineira, todas as 

evidências históricas apontam para as lavouras de café subindo o Vale do Rio Paraibuna 

a partir de sua foz, no Rio Paraíba do Sul. Na década de 1830, as lavouras de café, já 

existentes nos arredores de Matias Barbosa e de Juiz de Fora, ambas no Vale do 

Paraibuna, já haviam se deslocado para leste, em direção a Mar de Espanha. Em 1850, 

já ocupavam as terras a sudoeste, no Vale do Rio Preto, reforçando sua incipiente 

ocupação, iniciada em 1830. Ao analisar o processo de povoamento da Zona da Mata 

Mineira a partir da marcha do café ao longo do vale de seus principais rios, 

VALVERDE (1958:28) chega a afirmar que “os vales e fraturas ou falhas transversais 

tiveram, e têm até hoje, papel importantíssimo no povoamento regional e nas 

comunicações”.  

Com o advento do ciclo do café, a cidade experimenta um progressivo e 

significativo incremento demográfico, conforme aponta o PDDU:  

 

“Nesta época, já havia uma considerável população escrava, que alcançava 

mais de 4.000 pessoas para 2.400 homens livres. Em 1872, em virtude da 

enorme expansão da economia cafeeira, este número alcançava 18.775 para 

11.604 livres. Não obstante esta superioridade numérica, há uma grande 

tendência de se ignorar a contribuição econômica e cultural dessa 

população marginalizada” (PJF, 2004:161).  

 

Ainda nesta época, a pedido da Câmara, o engenheiro Gustavo Dolt desenhou a 

primeira planta da cidade de Juiz de Fora, que se constituía, basicamente, no 

alinhamento e no nivelamento das ruas, na demarcação das praças e logradouros 
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públicos e na previsão do futuro traçado da parte central, orientando a expansão da 

cidade, de modo que as ruas perpendiculares à Rua Direita (atual Avenida Barão do Rio 

Branco) deveriam ser abertas até a serra adjacente à cidade (Morro do Imperador). O 

retalhamento das ruas do “triângulo central”, formado pela Avenida Barão do Rio 

Branco, pela Avenida Independência e pela Avenida Getúlio Vargas, acompanharia o 

traçado das ruas já existentes. Posteriormente, outros melhoramentos foram realizados, 

com o objetivo de satisfazer as necessidades de saneamento e higiene.  

A base do dinamismo econômico de Juiz de Fora provinha da cafeicultura. A 

partir de 1860, a primazia assumida pelo café na atividade agrária transformou a 

natureza comercial da produção agrícola regional de mercantilista em exportadora de 

produtos.  

A implantação da Estrada Santo Antônio do Paraibuna-Petrópolis, 

posteriormente estendida até o Rio de Janeiro, pela Companhia União & Indústria, 

presidida pelo Comendador Mariano Procópio Ferreira Lage, representa um fator 

importante para essa transformação da economia da Zona da Mata Mineira no século 

XIX. A Companhia União & Indústria aproveitou trechos da Estrada do Paraibuna para 

implantar o novo caminho até Petrópolis. A respeito da Estrada do Paraibuna, o PDDU 

afirma que:   

 

“Aberta por 2.636 trabalhadores, a estrada foi inaugurada, em Juiz de Fora, 

em 1861, após os trechos de Vila Tereza (Petrópolis) e Pedro do Rio, em 

1858 e Posse, em 1860. Mariano Procópio recebeu a concessão de uso e 

exploração por 50 anos, a partir de 1852. Seu traçado cruzava Juiz de Fora 

através de uma nova passagem pelo Município, mais próxima do Rio 

Paraibuna, até a Estrada do Rio Novo, em terras do comendador, onde 

localizava-se a Estação (hoje chamada Mariano Procópio). Para sua 

estruturação foram trazidos engenheiros europeus e centenas de alemães 

especialistas em pontes de ferro, mecânicos, carpinteiros, ferreiros e 

construtores” (PJF, 2004:161).  

 

Os 144 km de estrada macadamizada transformaram a cidade num importante 

entreposto comercial regional, sendo de fundamental importância não mais para o 

escoamento do ouro, que já se tornara uma atividade decadente, mas para o escoamento 

do café. Conforme aponta MACHADO (1998:14), “o dinamismo da cidade era produto 
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da cultura cafeeira que invadira toda a Zona da Mata acompanhando o vale do Rio 

Paraíba do Sul e que já havia se tornado a base econômica da região”. A função de Juiz 

de Fora como centro regional de comercialização do café foi acentuada com a chegada 

da Estrada de Ferro D. Pedro II que, inaugurada em 1858, chegou a Juiz de Fora em 

1875.   

A instalação da Companhia União & Indústria, na área atualmente compreendida 

entre os bairros Mariano Procópio e Cerâmica, incentivou a constituição de um povoado 

auto-suficiente e independente daquele originado pela Estrada do Paraibuna. Uma 

turbina hidráulica foi instalada, utilizando a queda d’água que se situa no caminho do 

Morro do Imperador. Os imigrantes construíram a Colônia de D. Pedro II com dois 

núcleos: um agrícola (São Pedro) e outro industrial (Vilagem – atual Fábrica). Em 1860, 

a Colônia abrigava 1.144 pessoas. Os salários dos artífices, superiores aos dos colonos, 

gerava grande insatisfação entre estes, resultando no fracasso do projeto de colonização 

agrícola.  

Os imigrantes alemães, oriundos de uma região mais desenvolvida, trouxeram 

não só a mão-de-obra bruta, mas também um acervo de conhecimentos técnicos que, 

aliados ao anseio por uma vida melhor, tornaram-se um dos principais fatores que 

levaram ao desenvolvimento do processo de industrialização da cidade.  

Assim, fatores como a concentração de capitais oriundos da cafeicultura, a 

existência de um contingente de mão-de-obra qualificada e adaptada às relações 

assalariadas de trabalho e a formação de um mercado regional capaz de absorver a 

produção de bens de consumo formaram o cenário dinâmico que produziu o 

desenvolvimento do pólo industrial de Juiz de Fora, de grande expressão nas últimas 

décadas do século XIX e primeiras décadas do século XX.  

Em 1869, a estrada de rodagem foi incorporada pelo Governo Imperial. Esse 

fato reveste-se de especial importância, pois, como se sabe, “a rodovia União e Indústria 

introduziu uma nova dinâmica no sistema de comercialização da produção local, 

transformando a cidade em um entreposto comercial, dando-lhe a posição de ponto 

terminal da comunicação de Minas com o Rio e de núcleo polarizador de grande parte 

da Província e até parte de Goiás” (PJF, 2004:162).  

Embora seja “problemático afirmar que as precondições sociais da 

industrialização de Juiz de Fora se originaram, como em São Paulo, no setor 

cafeicultor” (GIROLETTI, 1988:53), é certo que a riqueza produzida pelo café foi 

responsável pela organização e pelo reequilíbrio das finanças públicas mineiras, 
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possibilitando a expansão da burocracia e dos serviços públicos, das atividades 

produtivas e da infra-estrutura, já que mais da metade dos impostos arrecadados sobre 

as exportações provinham dessa cultura. Como a maior parte da produção tinha origem 

na Zona da Mata, também nela os efeitos transformadores foram mais intensos, sendo 

Juiz de Fora o município mais beneficiado.  

Favorecida por sua posição geográfica, Juiz de Fora garantiu a condição de 

núcleo urbano mais importante na centralização de capitais regionais, indutores de uma 

diversidade de investimentos que acabaram agindo positivamente na consolidação 

urbana local. Ocorreram, assim, vários tipos de investimentos urbanos em transportes, 

comunicações, saneamento e eletricidade, destacando-se a instalação da primeira usina 

hidrelétrica da América do Sul – Usina Hidrelétrica de Marmelos Zero -, no Rio 

Paraibuna, que visava atender, principalmente, ao consumo industrial.  

Entre 1870 e 1890, o setor industrial se constituiu em atividade econômica 

predominante, a partir do momento em que a Companhia União & Indústria, já 

desativada, cedeu suas instalações para a fábrica de tecidos inglesa Steele, Morrith & 

Whytaker, que ficou conhecida como “Fábrica dos Ingleses”, passando a ser chamada, 

mais tarde, de Industrial Mineira e, posteriormente, Companhia Têxtil Ferreira 

Guimarães. Esse empreendimento marcou um momento de mudança do perfil do 

município, que passava de sociedade agrária a centro industrial.  

A população da cidade continuava a crescer num ritmo acelerado, pois 

“abrigando 600 famílias no nucleamento inicial de 1850, chegou a 27.000 habitantes, 

em 1856, a 55.000, em 1890, atingindo a passagem do século com quase 75.000 

pessoas. O contingente de escravos era significativo, com 20.000 pessoas em 1872, 

quase 6% do total da Província de Minas Gerais” (PJF, 2004:163).  

Com a política do Governo Imperial de importação de mão-de-obra pra 

substituição do trabalho escravo, abolido em 1888, os estrangeiros passaram a contribuir 

ainda de forma mais significativa para o crescimento demográfico local. Boa parte deles 

não se adaptava ao trabalho nas lavouras, sendo levados a dedicar-se a outras atividades, 

principalmente a industrial, que passou a empregar milhares de operários. Dessa forma, 

“entre 1889 e 1930, quando o parque industrial de Juiz de Fora atingiu importância 

nacional enquanto principal centro de Minas Gerais, 50% dos estabelecimentos eram de 

imigrantes ou de seus descendentes” (PJF, 2004:163). É importante ressaltar que, apesar 

da razoável diversificação na produção de bens de consumo, o ramo têxtil se projetou 

exportando tecidos, inclusive para os grandes centros consumidores do país.  
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Assim, no período compreendido entre o final do século XIX e as primeiras 

décadas do século XX, a lavoura cafeeira entrou em crise. A abolição da escravatura, 

em 1888, contribuiu de forma significativa para desorganizar a produção nas fazendas e 

reduzir a rentabilidade geral do setor. Somaram-se a essa situação o esgotamento dos 

solos e as crises de superprodução:  

 

“O advento da abolição da escravatura em 1888 trouxe algumas mudanças 

nas bases da economia da Mata Mineira. Se por um lado liberava uma 

população para formar um mercado consumidor, por outro, em curto prazo, 

desorganizava a produção nas fazendas trazendo repercussão à economia 

como um todo” (GIROLETTI, 1988:123). 

 

 Um outro fator que vinha pressionando a cafeicultura mineira eram as novas 

frentes dessa cultura no estado de São Paulo, estabelecendo uma concorrência comercial 

e por mão-de-obra.  

As novas relações de trabalho no campo, representadas pela expansão do 

trabalho assalariado, e a demanda por mão-de-obra nas lavouras trouxeram para a região 

da Mata Mineira uma nova leva de imigrantes, desta vez italianos. Entretanto, estes se 

fixaram mais nas áreas urbanas do que nas fazendas, uma vez que a produção cafeeira 

da região poucos estímulos oferecia ao imigrante recém-chegado. A cidade de Juiz de 

Fora, por outro lado, com uma rede de comércio e prestação de serviços avançada e uma 

atividade industrial crescente tornou-se muito mais atrativa para aqueles que já 

possuíam alguma profissão ou experiência. 

A cafeicultura na Zona da Mata caminhou em geral das áreas mais ao sul para 

leste e nordeste, onde, ainda hoje, o café tem papel importante na economia, como é o 

caso da área de Manhuaçu e vizinhanças, no nordeste da Zona da Mata Mineira. Mas na 

região de Juiz de Fora a lavoura cafeeira, que possibilitou o acúmulo de capitais e 

proporcionou em boa medida o processo de industrialização, estava desaquecia já no 

final do século XIX. 

Dessa forma, ao mesmo tempo em que a atividade industrial floresce, assiste-se 

ao declínio da atividade cafeeira, resultante em boa parte da exaustão dos solos 

decorrente do próprio desenvolvimento dessa monocultura, praticada sem o menor 

amparo técnico. A partir de então, passa a dominar na região a pecuária leiteira, que, de 

um lado, “transforma Juiz de Fora e seu entorno numa das mais importantes bacias 
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leiteiras do Sudeste, e de outro, é responsável pela nova configuração da paisagem 

regional, dominada agora por pastos” (MACHADO, 1998:15).  

Essa área, que integra a Zona Leiteira Velha, caracteriza-se pelo predomínio de 

uma pecuária extensiva de um gado mestiço (holandês com zebu), voltada para a 

produção leiteira. Muitas cooperativas leiteiras foram criadas, e até hoje atuam nessa 

área, não só beneficiando o leite, mas também produzindo derivados como queijos e 

manteiga, dentre outros, que são consumidos regionalmente e na cidade do Rio de 

Janeiro. 

Podemos concluir assim, juntamente com ORLANDO (2006:91), que “a história 

regional da Zona da Mata (incluindo todas as terras da Bacia do Rio Paraibuna) com 

seus povoados e cidades foi marcada por fases econômicas distintas, nas lavras, no 

campo e nas cidades, que comandaram o processo de povoamento e definiram a forma 

de apropriação e uso–ocupação do solo, ou seja, a maneira como o espaço foi 

produzido, denotando diferentes relações sócio-espaciais”. 

Embora a cultura cafeeira tenha gerado muitos recursos a uma parcela 

privilegiada da sociedade local e tenha sustentado a economia regional por algumas 

décadas, o custo ambiental resultante desses plantios, “realizados sem critérios técnicos 

e de caráter marcadamente nômade, com progressiva substituição da mata original em 

áreas de relevo fortemente acidentado” (MACHADO, 1998:15/16), foi extremamente 

elevado, tendo causado uma grande depreciação na qualidade dos solos, com profundas 

conseqüências na aceleração dos processos relacionados à erosão. Já na década de 1950, 

VALVERDE (1958:44), salientava que “a erosão acelerada, em ravina e em lençol, 

favorecida pelo plantio das fileiras de café seguindo as linhas de maior declive, 

provocaram um esgotamento rápido dos solos, eliminando o seu horizonte A”.  

A cidade de Juiz de Fora, principal núcleo urbano da Zona da Mata Mineira, era 

tão dinâmica que na década de 1920 foi chamada de “Manchester Mineira”, alusão à 

cidade industrial inglesa de Manchester. Esse processo sofreu, após a década de 1930, 

altos e baixos, sendo acompanhado por uma maior diversificação das atividades 

exercidas nesse centro urbano. 

Na década de 1930, o padrão da industrialização começa a decair, devido, 

basicamente, ao declínio da economia cafeeira na Zona da Mata. Contudo, a atividade 

industrial apresentou até mesmo uma certa recuperação no período 1945/1955, 

aproveitando as condições favoráveis do pós-guerra. Entre os fatores que contribuíram 

para esse declínio da atividade industrial, podemos citar “desde as diretrizes de política 



 146 

econômica adotadas para o País como um todo, a partir dos anos 50, até a falta de visão 

estratégica dos agentes econômicos locais para modernização e diversificação do parque 

fabril” (PJF, 2004:163). Dependente de matéria-prima e tecnologias importadas e 

deficitária em infra-estrutura de energia elétrica e de transportes (além do que, passava a 

ocorrer um direcionamento do processo de industrialização brasileiro para São Paulo), 

Juiz de Fora entra, a partir de então, em outra fase de sua história, cujas mudanças 

passam a caracterizar o novo perfil da cidade: com a perda do antigo ímpeto de 

crescimento industrial e com as alterações ocorridas nas relações com os demais 

municípios da região, de centro comercial atacadista Juiz de Fora se transforma num 

pólo regional de prestação de serviços.  

A partir de 1950, com a abertura da rodovia Rio-Bahia (BR-116), novas e 

profundas modificações ocorreram na influência regional exercida pela cidade. A 

criação de uma rede de estradas estaduais, a construção da rodovia BR-040, ligando o 

Rio de Janeiro a Belo Horizonte e a ligação direta com São Paulo, através do vale do 

Rio Paraíba do Sul, alteraram o tipo de relação com a Zona da Mata. Acentua-se o 

processo de declínio da região, já que “a liderança crescente de Belo Horizonte acabou 

por relegar Juiz de Fora como uma cidade do meio do caminho” (PJF, 2004:163). A 

Zona da Mata, tradicionalmente agrária, não se modernizou. A população continuou 

emigrando, enquanto a pecuária leiteira de baixo rendimento ocupava as terras, antes 

prósperas com o café. O abastecimento de furtas e hortaliças era realizado pelos grandes 

mercados produtores do país, “como São Paulo, que fornecia 50% das frutas” (PJF, 

2004:164).  

Estabeleceu-se assim um desequilíbrio entre as capacidades produtoras e 

consumidoras da Zona da Mata. Ainda que Juiz de Fora fosse a sede de grande número 

de órgãos oficiais de fomento à lavoura e de defesa e fomento da produção animal, isso 

não possibilitou que esses setores alcançassem resultados suficientes para renovar a 

agricultura ou para promover uma melhoria da qualidade do sistema de criação adotado. 

Não havia poder satisfatório, como força polarizadora capaz de atuar na renovação da 

vida rural e na revalorização da região, cujo esvaziamento se fez progressivo, com o 

abandono quase que total das lavouras. Soma-se a isso a degradação dos recursos 

naturais – devastação da cobertura vegetal original e esgotamento dos solos – causada 

pela atividade antrópica, que contribuiu de forma decisiva para o enfraquecimento da 

agricultura regional e seu baixo grau de rendimento.  
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Diante desse quadro de enfraquecimento e mesmo de um quase total 

esgotamento das atividades primárias e secundárias, é que Juiz de Fora consolidou-se 

cada vez mais como uma cidade do terciário, transformando-se num grande pólo 

regional prestador de serviços e de comercialização, conforme nos mostra o PDDU:  

 

“Nessas condições, a economia urbana de Juiz de Fora manteve-se enquanto 

base da sua evolução, desenvolvendo atividades terciárias que se tornaram 

tradicionais, como os serviços de educação e saúde que se ampliaram, 

atendendo não só a população da Zona da Mata como a de outras cidades 

mineiras e do Estado do Rio de Janeiro. A rede de estabelecimentos 

comerciais, especialmente varejista, passou a ter importância regional na 

distribuição de bens e mercadorias. Essa atividade terciária tornou-se a 

principal responsável pela função polarizadora que Juiz de Fora mantém, 

até hoje, no Sudeste Mineiro” (PJF, 2004:164).  

 

Por outro lado, a indústria têxtil – a mais tradicional da cidade e que lhe conferiu 

caráter de centro industrial a nível nacional – passou por grandes alterações nos últimos 

50 anos, com o recuo da fiação e tecelagem de algodão e o avanço das malharias. Juiz 

de Fora tornou-se um centro de fabricação de artigos de vestuário, o que culminou no 

fechamento das grandes fábricas de tecidos e na multiplicação de pequenos e médios 

estabelecimentos. Mudanças estruturais importantes atingiram também o movimento 

empresarial que, se no passado era caracterizado por iniciativas de indivíduos das altas 

camadas econômicas, grandes comerciantes e fazendeiros, acabou cedendo lugar “a 

empresários de origem modesta, da pequena burguesia urbana, pequenos comerciantes, 

operários, representantes e profissionais liberais, com capital reduzido e de procedência 

interna” (PJF, 2004:164). Esse é o perfil econômico que ainda prevalece.  

Entretanto, a cidade não abandou suas aspirações industrializadoras. Na década 

de 1970, houve a instalação de grandes projetos de siderurgia e metalurgia. Os efeitos 

multiplicadores, porém, não se concretizaram, haja visto que não ocorreu a esperada 

pulverização industrial de suporte aos novos estabelecimentos. A partir da década de 

1990, o município foi tomado pelo discurso da retomada do desenvolvimento regional. 

Criou-se, assim, a expectativa do redirecionamento de seu processo de industrialização 

a partir da indústria automobilística. Tal expectativa foi alimentada com a abertura do 

país aos investimentos estrangeiros e com os competitivos indicadores sociais 
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alcançados por Juiz de Fora. Porém, passada mais de uma década, verifica-se 

claramente que mais uma vez as apostas da cidade na retomada do desenvolvimento do 

setor secundário, desta vez impulsionado pela indústria automobilística, mais uma vez 

não se concretizaram.    

A diversificação das atividades econômicas presentes em Juiz de Fora foi 

possível graças ao crescimento acelerado do setor terciário, ocorrido em função do 

esvaziamento econômico das cidades periféricas, provocada pelo intenso êxodo rural. 

Observa-se na atualidade que a cidade de Juiz de Fora possui uma economia 

diversificada, destacando-se as atividades do ramo industrial e aquelas ligadas ao 

comércio e aos serviços, firmando cada vez mais seu papel de centro regional 

polarizador de vasta área, que se estende desde o território mineiro até o vizinho Estado 

do Rio de Janeiro.   

 

 

 

5.2.1.2 – Histórico e atuais tendências do processo de expansão urbana 

 

 

 

Inicialmente, é importante destacar que a conformação atual do Município de 

Juiz de Fora é conseqüência dos condicionantes geomorfológicos, que fizeram com que 

a ocupação urbana, desde suas origens, se desenvolvesse preferencialmente ao longo do 

vale do Rio Paraibuna, que constitui o eixo histórico das relações de intercâmbio entre 

Minas Gerais e os portos oceânicos do Rio de Janeiro e de Parati. 

No PDDU (PJF, 2004:166) foram identificadas duas fases principais de 

estruturação do sítio urbano de Juiz de Fora: a Fase do Caminho Novo e a Fase da Br-

040. 

A Fase do Caminho Novo é aquela que se estendeu desde a implantação do 

Caminho Novo até a década de 1970.  

O canal do Rio Paraibuna, juntamente com suas várzeas, foi o berço do 

nascimento e da implantação progressiva da cidade, permanecendo até os dias atuais 

como o principal vetor direcionador da ocupação e do adensamento urbano de seu 

território. A utilização das margens do rio como leito para as vias de transporte foi 

marcando, ao longo do tempo, as diferentes etapas do processo de urbanização. De fato, 
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o traçado original do Caminho Novo, pela margem esquerda do rio, originou a 

localização do núcleo urbano situado na porção leste do município, constituindo assim 

sua área de ocupação mais antiga.  

A abertura da Estrada União e Indústria, inaugurada em 1861, consolidou a 

margem direita do rio como principal eixo articulador do complexo urbano, o que foi 

reforçado pelo adensamento crescente do núcleo incipiente do atual centro, pela criação 

da Avenida Barão do Rio Branco e pela construção da Estrada de Ferro D. Pedro II, 

inaugurada em 1858. O direcionamento norte-sul da Avenida Barão do Rio Branco 

prenunciou o acesso às áreas rurais, que hoje compõem os bairros situados na porção 

norte do município, como o Bairro Grama, o que foi efetivado mediante a abertura da 

Garganta do Dilermando, em 1970, que proporcionou também a ligação da MG-353 

com a área central da cidade e constituiu-se num vetor secundário de expansão urbana.  

O Bairro Benfica, de implantação antiga e consolidada pela existência dos 

Distritos Industriais I e II, se utiliza também deste eixo às margens do Rio Paraibuna e 

constitui um núcleo urbano secundário do complexo. Entre Benfica e o Centro 

localizam-se pequenas e médias indústrias, que induziram a ocupação de novos bairros, 

entre os quais incluem-se Santa Cruz, Nova Era e Barbosa Lage. A existência de 

instalações militares, na margem esquerda do rio, impediu que nela se estabelecessem 

novos bairros que seguissem a mesma tendência que marcou a ocupação da margem 

direita.  

A porção sudeste da calha do Rio Paraibuna, encravada numa região de relevo 

bastante acidentado, não comportou as mesmas características que a porção noroeste, 

devendo seu adensamento ser atribuído, em parte, à ocupação espontânea e desordenada 

por uma população de baixa renda em áreas inadequadas, com declividades elevadas e, 

conseqüentemente, altos riscos de deslizamentos de terra, atraída que foi pela histórica 

ocupação das fazendas cafeeiras e pela tradicional indústria têxtil.  

Ainda nesta Fase do Caminho Novo começou a se formalizar a penetração 

sul/sudoeste, através dos bairros São Mateus e Bom Pastor e, posteriormente, pela 

Avenida Independência, que constitui atualmente o principal acesso ao Campus da 

Universidade. Até a construção desta avenida, que acabou fomentando também o 

desenvolvimento do Bairro Cascatinha, o acesso à UFJF era feito apenas pela região de 

Martelos.   

Naquela ocasião, a cidade se preparava para inaugurar uma segunda fase, a da 

nova BR-040, que provocou profundas modificações no tecido urbano e criou novas 
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tendências de expansão e de adensamento em toda a extensão da cidade e sua 

configuração linear sudeste-noroeste. A construção da nova rodoviária veio confirmar o 

Rio Paraibuna como vetor de expansão.  

Desde os primeiros momentos do seu planejamento, o novo traçado da Br-040 

influenciou as propensões de expansão da cidade, propiciando a criação e a melhoria de 

vias de ligação. Assim, a Avenida Independência e sua continuidade, a Avenida 

Deusdedith Salgado e a BR-267 entre a Avenida Juscelino Kubitschek e a BR-040, 

significaram nova dinâmica, tendendo a articular áreas até então de difícil acesso. Isto 

ocorreu com a chamada Cidade Alta que, através do acesso pela Cidade Universitária e 

pela Avenida Guadalajara, viu-se integrada de forma mais estruturada ao complexo 

urbano.  

Os Distritos Industriais I e II foram incentivados e valorizados pela BR-040, que 

na atualidade corre o risco de urbanizar-se, contradizendo sua condição de via 

inter/intra-regional de trânsito rápido e fluido.  

Dessa forma, podemos afirmar que o processo de ocupação e de adensamento da 

cidade responde a dois vetores principais: a Avenida Barão do Rio Branco, articuladora 

da área central expandida, além da Avenida Brasil e sua continuidade com a Avenida 

Juscelino Kubitschek, que representa a articulação principal da cidade ao longo do canal 

do Rio Paraibuna. 

Vetores secundários, como a MG-353 e a BR-267, contribuíram para fechar o 

quadro de tendência de ocupação, sempre subsidiários aos vetores principais.  

Diante do exposto, algumas conclusões importantes podem ser feitas a respeito 

do processo de expansão da malha urbana de Juiz de Fora. Evidentemente, os fatores 

fisiográficos e ambientais não tiveram um papel secundário na formação de Juiz de 

Fora. Porém, conforme destaca PJF (2004:18), “apenas esses fatores são neutros e, na 

verdade, pode-se considerar que são as ações humanas que dirigem a urbanização da 

cidade e as condições específicas assumidas pela mancha urbana, sua forma, evolução e 

dotação de serviços públicos”. A própria “escolha” do sítio urbano pode ser considerada 

a primeira dessas ações humanas. Embora o sítio de implantação da cidade e as 

condições de favorabilidade ou desfavorabilidade geológica e topográfica do mesmo 

sejam condições pré-estabelecidas, importa mais o que se fez ou se faz ou ainda o que 

se pode fazer delas. Adicionalmente podem ser nomeados alguns fatores puramente 

antrópicos que influem ou influenciaram a urbanização. Geralmente, é a partir das 

causas motivadoras dos agentes – públicos e privados – que atuam nos 
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empreendimentos urbanísticos que podemos compreender a ação dos fatores físico-

territoriais (ou ambientais) nas transformações do tecido urbano. Isto ocorre, às vezes, 

até pela simples implantação de alguma atividade ou facilidade econômica.  

A mancha urbana de Juiz de Fora ocupa apenas 93,5 km2 (9.355,36 ha) 

aproximadamente, ou seja, pouco mais de 23% da área urbana legal do município, o que 

deixa, de alguma forma, desocupados quase 77% do espaço legalmente considerado 

urbano (PJF, 2004:18). Porém, é importante ressaltar que isso não significa que toda a 

mancha urbana esteja ocupada e muito menos que esteja homogeneamente ocupada, o 

que fica claro numa análise simples da distribuição demográfica intra-urbana.  

A evolução histórica da mancha urbana de Juiz de Fora teve uma forma 

originalmente linear, como resultado da topografia natural que restringe o crescimento, 

ou como resultado de espinha de transportes. Porém, “esta linha traçada pelo principal 

eixo de transportes original veio posteriormente a sofrer um processo de, por assim 

dizer, alargamento, induzido pelo pelos vários caminhos de penetração que parecem 

desejar configurá-la como estrela” (PJF, 2004:18). Configura-se, assim, uma malha 

urbana radiocêntrica, com espaços abertos entre os corredores de desenvolvimento que 

se estendem em projeção. Há até hoje inúmeros espaços abertos no interior da mancha, 

majoritariamente devidos a considerações de ordem topográfica e ambiental em geral. 

Seja como for, ainda falta muito para que se possa descrever a mancha urbana de Juiz 

de Fora como sendo a de uma legítima estrela, ainda que, sem dúvida, estejam 

configurados inúmeros vetores de crescimento em função dos citados caminhos de 

penetração.  

A mensuração geométrica da circularidade da forma urbana, como proposto por 

Jack Gibbs, pode colaborar para resolver a dúvida, se ela persistir. Para Juiz de Fora esta 

medida atinge a aproximadamente 45 (PJF, 2004:18). A interpretação deste número é de 

que a área ocupada pela cidade é 45% da área que ocuparia se a mancha urbana fosse 

perfeitamente circular e tivesse um diâmetro igual ao da maior distância considerada no 

cálculo. A partir disso, podemos concluir que a mancha urbana de Juiz de Fora é 

concentrada numa proporção de menos que a metade do possível. Sendo assim, não 

pode ser bem referida nem a uma linha nem a uma estrela.  

É importante ressaltar ainda que mesmo os 93,5 km2 de superfície ocupados pela 

mancha urbana, às vezes densa, às vezes esparsamente como seria de esperar, não são, 

como ocorre de resto em todas as cidades brasileiras, realmente urbanizados.  
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Alguns fatores de ordem basicamente econômica, além de serem fundamentais 

para a importância regional de Juiz de Fora, claramente têm orientado a implantação e a 

distribuição da mancha urbana. Em primeiro lugar poderíamos citar, conforme aponta 

PJF (2004:19), a ferrovia, que produziu em Juiz de Fora um exemplo típico de ação da 

força de centralização, criando a área central da cidade a partir da estação principal. De 

fato, a Rua Halfeld, que se situa em frente a ela é, certamente, a principal referência 

comercial da cidade até hoje. Além disto, esta rua marca indiscutivelmente o centro da 

cidade, se usarmos a palavra centro no sentido de pólo ou origem das referências. Ao 

mesmo tempo que lugar tradicional de residência, mesmo nas condições urbanas de 

hoje, a Rua Halfeld concentrava no seu percurso, até algum tempo atrás, uma enorme 

massa de serviços, inclusive a Prefeitura de Juiz de Fora.  

Além disto, a ferrovia e, mais até que ela, as vias de penetração rodoviária como 

a antiga Estrada União e Indústria (ou o que resta dela com este nome), as BR-040 e 

BR-257, a MG-353, a Avenida Juscelino Kubitschek, a Avenida Barão do Rio Branco e 

a Avenida Independência são os principais vetores centrípetos da mancha urbana.  

O processo histórico de ocupação gerou uma cidade mais compacta na Área 

Central e na Região Leste e bastante esparsa nas demais. Constata-se a presença de um 

grande número de lotes vagos, vazios intra-urbanos e extensas áreas dentro do 

Perímetro Urbano. Segundo PJF (2004:167), contatou-se a presença de quase 37.000 

lotes vagos, com área inferior a 5.000 m2, de acordo com o Cadastro do IPTU de 1995. 

Desta forma, há um potencial físico de expansão e adensamento, tanto dentro do 

Perímetro Urbano como na própria mancha urbana. Contudo, a capacidade de absorção 

demográfica e o potencial de expansão e de adensamento da mancha urbana são 

diferenciados entre os setores urbanos, devido às peculiaridades de cada um.  

A Região Noroeste, conforme aponta o PDDU, é aquele que “desponta como o 

de maior potencial de absorção, devido às facilidades infra-estruturais existentes: 

sistema viário em ampliação e ferrovia que possibilita o transporte de massa; captação e 

adução de água facilitada pela proximidade dos dois principais mananciais de Juiz de 

Fora; presença de grandes equipamentos geradores de emprego e de núcleos terciários 

fortes, como o de Benfica. Destaca-se especialmente a facilidade, proporcionada pelo 

relevo, de integração com a Área Central da cidade, já que o eixo principal da Região se 

constitui no vale do Rio Paraibuna. As possibilidades de sua expansão não se esgotam 

na Zona Urbana: no espaço entre a Avenida Juscelino Kubitschek e a BR-040, existe 



 153 

um grande potencial de ocupação que, em se efetivando, tornaria mais compacto e com 

reduzidos custos da infra-estrutura por habitante" (PJF, 2004:167). 

Em seguida, com possibilidades significativas de ocupação, mas com algumas 

restrições, aparece a Região Oeste, que apresenta um contingente demográfico reduzido, 

espalhado por uma vasta área. Há grande número de lotes vagos, muitos dos quais já se 

encontram estruturados, além de loteamentos praticamente desocupados, como o que se 

localiza no entorno do Estádio Municipal, e ainda outros que estão sendo implantados. 

Embora a Região Oeste conte com “uma topografia relativamente favorável, algumas 

ponderações são necessárias: o abastecimento d’água é problemático, por localizar-se a 

uma altitude média de quase 200 m, superior a dos dois principais mananciais de 

abastecimento de Juiz de Fora; com relação à energia elétrica, com o elevado aumento 

da demanda, haveria a necessidade da criação de um outro sistema de alimentação, 

atravessando o Centro; enfim, quanto ao sistema viário: para o acesso, tem-se duas vias 

que contornam a encosta do Morro do Imperador. A primeira delas, seja através da 

Avenida Guadalajara ou pela UFJF, utiliza a Avenida Independência para atingir o 

Centro, que já apresenta sérios sinais de saturação, e o uso do sistema viário interno da 

UFJF por trânsito intenso é incompatível com as atividades para as quais a instituição 

foi concebida. A segunda, a Estrada Engenheiro Gentil Forn, que se articula com a RU 

Centro por dois sistemas (Rua João Pinheiro e Moro da Glória) tem vias de caixa 

reduzida e apresenta problemas de conexão” (PJF, 2004:167).  

A Região Nordeste apresenta condições de absorção semelhantes às da Região 

Oeste. Apresenta o inconveniente da MG-353 ser sua única via de acesso, já com sinais 

de saturação de trânsito. Seria necessário ampliar o sistema viário do setor apara que seu 

adensamento pudesse ocorrer sem maiores transtornos.  

O Centro, de melhor capacidade infra-estrutural, comportaria uma absorção 

demográfica de razoáveis proporções, mas demandaria, entretanto, uma remodelação 

para conter a atual saturação de tráfego e ordenar o uso futuro de seus espaços para 

acolher uma absorção equilibradamente. As maiores possibilidades encontram-se fora 

da Área Central, em especial na porção situada ao longo do Rio Paraibuna e nos bairros 

mais periféricos deste setor. 

Quanto aos demais setores, em geral apresentam problemas relativos a sistema 

viário, abastecimento d’água e esgotamento sanitário, carência de áreas para 

implantação de equipamentos públicos, topografia acidentada, etc., desaconselhando 

uma expansão e um adensamento de maiores proporções. Há que se considerar ainda as 
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áreas cuja potencialidade de absorção é entravada pela presença de fortes barreiras 

institucionais, como é o caso das instalações militares da Remonta.  

Finalmente, resta-nos ainda um comentário a respeito da produção informal na 

cidade, que corresponde à “prática utilizada pelos segmentos mais carentes da 

população, constituídos por proprietários fundiários e não proprietários, sem acesso à 

produção formal de moradias, para os quais a ocupação irregular do solo urbano torna-

se tática de sobrevivência” (PJF, 2004:184). A atuação desses agentes está fortemente 

vinculada ao processo de periferização da cidade.   

As dificuldades de acesso ao solo urbano pelas classes mais carentes possuem 

raízes profundas, ligadas à própria conformação e formação da cidade. Como herança 

do passado, a terra é vista como símbolo de poder econômico e fator de exclusão. Nos 

primórdios, grande parte da atual área urbana estava dividida entre famílias tradicionais 

da época, que detinham o poder político econômico. Como resultado disso, “a 

população operária era confinada em áreas menos nobres a certa distância. Foi o caso 

dos operários que construíram a Estrada União e Indústria, alocados no Alto dos Passos, 

e dos imigrantes alemães e italianos alocados em São Pedro, Borboleta e Fábrica” (PJF, 

2004:184/185). Com o desenvolvimento da cidade, as áreas mais centrais e que 

correspondiam às de condições físico-naturais mais favoráveis foram sendo, 

paulatinamente, ocupadas por segmentos mais privilegiados, restando à população mais 

pobre as áreas periféricas, de topografia desfavorável, mas onde a terra e a moradia 

eram mais acessíveis. O crescimento mais recente da cidade faz vivenciar, em certas 

áreas, o fenômeno da renovação urbana, o qual implica a expulsão dos antigos 

moradores de baixo poder aquisitivo, que são seduzidos pela valorização de seus 

imóveis.  

Em termos urbanísticos, durante as décadas de 1980 e 1990 verificou-se um 

processo de verticalização do Centro e de seu entorno, em contraposição a um 

crescimento horizontalizado significativo da periferia. Neste último processo, ao lado da 

expansão legal, observou-se o problema dos loteamentos irregulares e das invasões de 

áreas públicas ou particulares. Com a saturação da área central da cidade, ocorrida em 

função da grande concentração de população e de atividades comerciais e de prestação 

de serviços, seus habitantes foram levados, através da dinâmica do processo de 

especulação imobiliária, a escolher novas áreas para moradia. É possível verificar, 

conforme aponta LATUF (2003:20), que "começa a haver uma descentralização do 
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centro urbano de Juiz de Fora, seja para serviços especializados ou até mesmo para 

moradia”. 

No caso dos loteamentos irregulares, o terreno desprovido dos serviços básicos 

de infra-estrutura e vendido a preço reduzido e em várias parcelas durante prazo elástico 

e flexível, torna-se acessível a estes segmentos. Dada a dificuldade de se alcançar uma 

solução coletiva, via regularização do loteamento, os moradores destes assentamentos 

têm se valido, individualmente, da obtenção do usucapião como instrumento de 

regularização de sua posse.  

As invasões, também responsáveis pelo processo de periferização da cidade, 

proliferam de maneira rápida e significativa, de modo especial em áreas que, por lei, são 

destinadas ao município, quando da implantação de loteamentos para alocação futura de 

equipamentos comunitários. Infelizmente, para escapar das exigências legais, 

proprietários inescrupulosos incentivam invasões.  

A pobreza, a migração, a falta de emprego e a falta de uma política assistencial e 

habitacional para a população carente são as principais fontes que alimentam este 

problema (PJF, 2004:185). Contudo, é preciso considerar a possibilidade de interesses 

de agentes externos estimuladores desse tipo de ação, contribuindo para a montagem de 

um cenário urbano por conta própria.  

O fato é que esses assentamentos vêm, já algum tempo, representando um 

expoente da problemática urbana em Juiz de Fora, revelando a necessidade urgente da 

definição e da execução de políticas públicas eficientes e eficazes com o objetivo de 

equacioná-la, tendo em vista os diversos aspectos aí envolvidos, quais sejam a 

segurança, o conflito sócio-político, o comprometimento estético-espacial, o 

comprometimento sanitário-ambiental e a justiça social. As Figuras 5.15 e 5.16 

mostram a evolução da malha urbana de Juiz de Fora nos anos de 1883 e 1998: 
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       Figura 5.15 – Evolução da malha urbana de Juiz de Fora em 1883 

 

       Fonte: PJF (2004:20).  
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    Figura 5.16 – Evolução da malha urbana de Juiz de Fora em 1998 

 

 Fonte: PJF (2004:21). 
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As Figuras 5.17 e 5.18 mostram, respectivamente, os vetores de crescimento e a 

estruturação viária de Juiz de Fora:  

 

Figura 5.17 – Vetores de crescimento de Juiz de Fora 

 

Fonte: PJF (2004:30). 
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Figura 5.18 – Estrutura viária de Juiz de Fora 

 

  Fonte: PJF (2004:101). 
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5.2.1.3 – Evolução e tendências demográficas 

 

 

 

Uma das características mais marcantes do processo de urbanização brasileiro é 

a mudança das tradicionais tendências de concentração – tanto da população quanto dos 

agentes econômicos – nas igualmente tradicionais metrópoles do país. O que se tem 

observado e que foi mais uma vez ratificado pelos dados do Censo Demográfico de 

2000, realizado pelo IBGE, é que as grandes capitais do país crescem hoje num ritmo 

muito mais lento, em todos os casos apresentando taxas anuais de crescimento 

demográfico muito abaixo do que historicamente vinha sendo observado. De outro lado, 

principalmente, mas não unicamente, no Sul e Sudeste do Brasil, são as cidades 

“médias”, pólos regionais, quem vêm apresentando os maiores índices de crescimento e, 

conseqüentemente, maior concentração econômica e demográfica. No suprimento dessa 

situação de crescimento das “cidades-pólo” regionais encontram-se, invariavelmente, as 

pequenas cidades de sua própria microrregião, área de influência mais direta e imediata. 

Dessa forma, crescem menos as metrópoles, crescem muito mais rápido as 

cidades de “porte médio” e definham as pequenas cidades. Esse conjunto de situações 

mostra, dentre várias características, que o processo de urbanização brasileiro, a 

concentração dos processos econômicos produtivos e o movimento migratório interno 

ganharam novos contornos e nova expressão territorial, demandando soluções 

igualmente novas e diferenciadas. O exemplo de Juiz de Fora e de sua microrregião é 

um retrato bastante fiel da nova realidade do processo de urbanização por que passa o 

país, da nova realidade que envolve a concentração econômica e demográfica, de uma 

nova modalidade urbano-industrial e de uma nova expressão do processo migratório. 

Analisemos, num primeiro momento, o crescimento demográfico do município a 

partir da década de 1960. A evolução econômica reflete-se no comportamento 

demográfico do município. Assim, até 1960, a população cresceu a taxas expressivas, 

acima de 4% ao ano. A década de 1960 é o marco da reversão do ritmo de crescimento 

populacional que, a partir daí, passou a ser declinante. A Tabela 5.2 apresenta a taxa de 

crescimento médio anual da População Residente de Juiz de Fora no período 

1950/2000:  
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Tabela 5.2 - Taxa de crescimento médio anual da População Residente  
de Juiz de Fora - 1950/2000 

Períodos 1950/1960 1960/1970 1970/1980 1980/1991 1991/1996 1996/2000 
Taxas 3,99% 3,48% 2,57% 2,08% 1,91% 1,85% 

 

Em 2000, foi recenseado no município um total de 456.796 habitantes, 

resultando numa densidade demográfica de 317,4 hab./km2. Desse contingente 

populacional, 99,17% residiam em áreas urbanas e apenas 0,83% em áreas rurais, 

verificando-se, portanto, a intensificação da urbanização, que em 1950 atingia uma taxa 

de 75%. A Tabela 5.3 apresenta a densidade demográfica e a taxa de urbanização de 

Juiz de Fora no período 1960/2000: 

 

Tabela 5.3 - Densidade demográfica e taxa de urbanização  
de Juiz de Fora - 1960/2000 

Índices 1960 1970 1980 1991 1996 2000 
Densidade demográfica (hab./km2) (*) 167,5 215,9 271,1 298,1 317,4 
Taxa de urbanização (%) 74,46 92,37 98,10 98,51 98,76 99,17 

Obs.: (*) Os dados relativos à densidade demográfica para o ano de 1960 não foram 

considerados, pois a composição territorial do município, à época, era diferente da atual. 

 

A desaceleração das taxas de crescimento e a evolução das pirâmides etárias 

indicam modificações, ocorridas nas três últimas décadas, no perfil longitudinal. A 

Tabela 5.4 apresenta a População Residente do Município de Juiz de Fora, por sexo e 

por grupos etários, nos anos de 1970, 1980 e 1991: 
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Tabela 5.4 - População Residente(*) do Município de Juiz de Fora, por sexo e por grupos etários, nos 
anos de 1970, 1980 e 1991 

1970 1980 1991 Grupos 
Homens Mulheres % Homens Mulheres % Homens Mulheres % 

00 - 04 13.637 13.448 11,36 16.358 15.670 10,41 18.213 17.674 9,30 
05 - 09 14.930 14.843 12,48 14.181 13.908 9,13 18.013 17.728 9,26 
10 - 14 14.570 14.781 12,31 15.808 15.918 10,31 18.884 18.208 9,61 
15 - 19 13.505 14.631 11,80 18.028 18.586 11,90 16.090 16.910 8,55 
20 - 24 11.298 12.710 10,07 16.853 17.845 11,28 17.205 18.390 9,22 
25 - 29 7.668 8.973 6,97 12.981 14.314 8,87 17.555 19.263 9,53 
30 - 34 6.951 7.792 6,18 10.417 11.517 7,13 16.299 18.186 8,94 
35 - 39 6.398 7.348 5,76 7.968 9.250 5,59 13.638 15.613 7,58 
40 - 49 11.047 12.664 9,94 14.182 16.054 9,83 20.059 22.889 11,12 
50 - 59 7.796 8.380 6,78 11.050 12.910 7,79 13.445 15.848 7,58 
60 - 69 4.346 5.038 3,93 6.748 7.932 4,77 9.401 12.408 5,66 

70 e mais 2.165 3.081 2,19 3.631 5.300 2,90 5.583 8.494 3,65 
id.ig. 251 259 0,23 53 63 0,09 --- --- --- 

Totais 114.562 123.948 100 148.258 159.267 100 184.385 201.611 100 
Fontes: IBGE (1973:57/61); IBGE (1982:184/185); IBGE (1991:81, 149, 216).  
Obs.:   
1)  id. ig.: Idade Ignorada; 
2)  Para compatibilização e comparação dos dados de 1970, 1980 e 1991, os grupos etários 

foram divididos de 5 em 5 anos até os 39 anos de idade. A partir dos 40 anos, os grupos 
etários passam a formar faixas de 10 anos, pois estas informações foram tomadas de formas 
distintas nos vários Censos Demográficos do IBGE; 

 (*) O IBGE, nos Censos Demográficos que realiza, coleta informações sobre as pessoas 

presentes (moradoras ou não no domicílio) e sobre os moradores ausentes dos seus domicílios 

por período não superior a 12 meses, na data do Censo. Resulta deste procedimento a 

classificação da população total em: “População Residente” ou “População de Direito”, 

constituída pelas pessoas moradoras no domicílio, mesmo que ausentes na data do Censo; e 

“População Presente” ou “População de Fato”, aquela formada pelas pessoas presentes no 

domicílio. 

 

A primeira modificação refere-se ao decréscimo na taxa de natalidade, uma vez 

que a contribuição percentual dos grupos etários de 0 até 24 anos (população jovem) 

mostrou flagrante tendência de declínio, em relação ao total da população. Os grupos 

etários posteriores (de 25 a 49 anos), por outro lado, mostram um constante aumento da 

sua participação relativa. Já no grupo de 50 a 55 anos o índice tende a se estabilizar e a 

aumentar progressivamente nas faixas etárias acima de 60 anos, o que permite a 

dedução de que a população de Juiz de Fora está envelhecendo. Como causas da 

sensível diminuição da taxa de crescimento demográfico de Juiz de Fora, podem ser 

citadas, além de outras, as reduções na taxa de crescimento vegetativo e no saldo final 

das migrações, não por uma redução substancial dos que “chegam” (imigrantes), que 
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pelo contrário representam importante elemento no crescimento da população local, mas 

muito provavelmente por uma contribuição maior dos que “saem” (emigrantes). Quanto 

aos efeitos diretos dessa situação, o mais sensível aspecto talvez seja o maior e mais 

rápido envelhecimento da população. Os dados do Censo Demográfico de 2000 

ratificam essas tendências. Observe a Tabela 5.5, que apresenta a População Residente 

do Município de Juiz de Fora, por grupos etários, no ano de 2000: 

 

Tabela 5.5 – População Residente do 
Município de Juiz de Fora por grupos 

etários - 2000 
Grupos etários N.º de habitantes 

00 – 04 35.027 
05 – 09 37.028 
10 – 14 39.179 
15 – 19 42.608 
20 – 24 41.472 
25 – 29 35.182 
30 – 39 73.742 
40 – 49 63.678 
50 – 59 40.606 
60 – 69 26.365 
70 – 79 15.802 

80 e mais 6.107 
Total 456.796 

           Fonte: IBGE (2000). 

 

Entre 1991 e 2000, a pirâmide etária de Juiz de Fora apresentou mais um 

estreitamento de sua base, o que pode ser explicado pela redução da taxa de fecundidade 

total de 2,0 para 1,7. A Figura 5.19 apresenta a pirâmide etária de Juiz de Fora no ano 

2000: 
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         Figura 5.19 – Pirâmide etária de Juiz de Fora - 2000 

 

    Fonte: PJF (2004:128).  

 

Quanto à composição da população por sexo, o contingente feminino é maior 

que o masculino, no total; contudo, nascem mais homens que mulheres, como evidencia 

a composição dos grupos etários de 0 a 9 anos. Aliás, esta é a única característica que 

pode ser notada em populações eminentemente urbanas, não só no país, como no 

mundo. As prováveis causas desse fato têm raízes nos fenômenos associados à 

migração. 

As alterações de tendência ocorrem na idade adulta “produtiva”, quando há uma 

emigração masculina, acentuada por uma maior imigração feminina. Os dados dos 

Censos Demográficos de 1970 e 1980 comprovam que Juiz de Fora recebeu muito mais 

mulheres do que homens; por outro lado, mesmo sem dados específicos, a emigração 

masculina pode ser observada na composição dos grupos etários de 15 a 49 anos, 

principalmente, correspondente à faixa em que novas oportunidades de emprego são 

buscadas em outros centros.  
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Nos grupos etários mais velhos (60 anos e mais), o que se observa é a tendência 

de a mulher viver mais que o homem, ou seja, a esperança de vida feminina é maior que 

a masculina, fato não destoante do comportamento demográfico, em geral. 

O componente migratório foi o impulsionador do crescimento populacional de 

Juiz de Fora. Basta dizer que, em 1970, cerca de 35% da população total não era natural 

do município. Tal índice subiu para quase 42% em 1980. Mesmo que parte da 

população tenha saído, os dados anteriores confirmam que o saldo migratório tem sido 

altamente positivo para o município.  

O tempo de residência no município mostra que os migrantes tendem a 

permanecer na cidade, uma vez que o percentual daqueles que aqui residem há 11 anos 

ou mais subiu de 49%, em 1970, para 59% em 1980, e que os residentes há menos de 

um ano teve no percentual, também, uma participação expressiva nas duas datas 

censitárias – cerca de 9% em 1970 e 7% em 1980. Também neste caso se confirma a 

avaliação positiva do saldo migratório.  

Considerando que os principais fluxos migratórios têm origem no próprio Estado 

de Minas Gerais, cabe uma observação: pelos dados de 1991, os municípios mineiros da 

porção sudeste sofreram um grande esvaziamento de suas áreas rurais (refletido na taxa 

de urbanização da região de quase 70%) significando, talvez, um possível esgotamento 

da fonte primária de migrantes. Contudo, como os fluxos para Juiz de Fora são 

basicamente urbano-urbano, o potencial migratório ainda por ser considerado 

expressivo, dependendo das condições do desenvolvimento regional. Esta afirmação, no 

entanto, carece de comprovação, já que não se dispõe de dados de migração do Censo 

Demográfico de 1991. É o positivo saldo imigração/emigração que vem historicamente 

nutrindo o crescimento demográfico local. Entre 1960 e 1970, por exemplo, de um 

aumento total da população municipal de 69.070 habitantes, pouco mais de 60% (ou 

41.668 habitantes) foram causados pelo processo migratório. Entre 1970 e 1980, quase 

75% do incremento demográfico total ocorreu em função das migrações. Observe a 

Tabela 5.6, que apresenta a relação entre o incremento demográfico e a migração em 

Juiz de Fora no período 19601991: 
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Tabela 5.6 – Juiz de Fora: incremento demográfico e migração – 1960/1980 

Intervalos Total Homens Mulheres Por 
migração 

% Crescimento 
vegetativo 

% 

1960/1970 69.070 --- --- 41.668 60,3 27.402 39,7 
1970/1980 69.015 33.696 35.319 51.623 74,8 17.392 25,2 
Fontes: IBGE (1973; 1982).  

 

 A Tabela 5.7 apresenta a relação entre a composição da população de Juiz de 

Fora e a migração em 1970 e 1980: 

 

Tabela 5.7 – Composição da população de Juiz de Fora e migração em 1970 e 1980 

Censos 
População 
residente 

Naturais do 
município 

% 
Não-

naturais do 
município 

% 

1970 238.510 155.911 65,4 82.599 34,6 
1980 307.525 180.200 58,6 127.325 41,4 

Fontes: IBGE (1973; 1982).  

 

A Tabela 5.8 apresenta a origem da população não-natural de Juiz de Fora entre 

aqueles que migraram há mais de 10 anos em 1980: 

 

Tabela 5.8 – População não-natural do Município de Juiz 
de Fora, dos que migraram há menos de 10 anos, quanto 

à origem - 1980 
Procedências Totais 

Minas Gerais 37.365 
Rio de Janeiro 8.341 
São Paulo 2.489 
Outros locais/sem declaração 3.726 
Total 51.921 

        Fonte: IBGE (1983).  

 

Finamente, a Tabela 5.9 apresenta a população não-natural de Juiz de Fora, 

quanto à procedência e sexo, em 1970 e 1980: 

 

Tabela 5.9 – População não-natural do Município de Juiz de Fora, quanto à procedência e sexo, 
em 1970 e 1980 

Não-naturais do município Procedência 
Censos 

População 
residente 

Naturais 
Total Homens Mulheres Urbana Rural Outros 

1970 238.510 155.911 82.599 38.467 44.132 66.201 16.386 12 
1980 307.525 180.200 127.325 58.850 68.475 79.467 47.422 436 

Fontes: IBGE (1973; 1982). 
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Os dados apresentados acima comprovam a expressiva importância quantitativa 

que a migração assume na configuração da população total do município. Os dados de 

1980 comprovam a teoria de que a maior parte dos migrantes que chegam a Juiz de Fora 

é de mineiros. Destacam-se aí os migrantes vindos de cidades menores do próprio 

sudeste de Minas Gerais, que juntamente com parte do Estado do Rio de Janeiro 

constitui um local fortemente polarizado por Juiz de Fora. 

Nota-se ainda que a maior parte dos migrantes pertence ao sexo feminino, o que 

vai implicar e explicar uma maior participação desse sexo no conjunto total da 

população, embora uma análise da composição etária da população municipal revele o 

paradoxo de se ter um maior número de nascimentos masculinos.  

A maior parte dos migrantes, além de pertencer ao sexo feminino, é procedente, 

em sua maioria, de áreas urbanas, ou seja, de cidades, provavelmente aquelas sob 

influência mais direta de Juiz de Fora. Esses municípios sofrem um translado de suas 

populações rurais para suas áreas urbanas e daí para um centro maior.  

Mesmo crescendo num ritmo mais lento, a participação relativa da população de 

Juiz de Fora em relação à população total do Estado de Minas Gerais vem aumentando. 

Isto não ocorreu com os índices participativos da microrregião que, desde o Censo 

Demográfico de 1960, vêm mantendo-se estáveis, em torno de 3,7% do total do Estado, 

denotando a superioridade do ritmo de crescimento de Juiz de Fora em relação ao de sua 

microrregião.  

Verifica-se, por um lado, a tendência geral declinante da população regional a 

partir de 1960, com uma leve recuperação no período 1980/1991; de outro, a 

participação crescente de Juiz de Fora no conjunto da população regional, subindo de 

39,5% em 1950 para 66,5% em 1991. 

Entre 1980 e 1991, a população nos 31 municípios da microrregião de Juiz de 

Fora foi acrescida em 88.787 habitantes. No entanto, só o aumento da população do 

Município de Juiz de Fora, no mesmo período, foi de 78.471 pessoas, ou seja, 88,38% 

de todo o crescimento demográfico da microrregião. 

A maior parte dos municípios desta microrregião vem, há algum tempo, 

sofrendo um processo de diminuição sensível de suas populações. Poucos são aqueles 

que conseguiram aumentá-la no intervalo censitário 1991-1996. O que ocorre, na 

verdade, é que esses municípios mal conseguem “repor” suas populações “perdidas” 

para o “Core” regional (Juiz de Fora). São, em sua maioria, “cidades-dormitórios” que 

vêm sofrendo um processo de rápido envelhecimento de suas populações, 
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principalmente em função do processo migratório que, via de regra, é praticado pela 

parcela da população jovem, destacadamente para conclusão ou aperfeiçoamento 

escolar. Esse efeito já não é característico no deslocamento de mão-de-obra, pois nesse 

caso específico, em geral, não ocorre a migração definitiva, mas um constante 

movimento pendular diário entre tais cidades. A Tabela 5.10 apresenta a População 

Residente na Microrregião de Juiz de Fora no período 1950/2000. Observe também as 

Tabelas 5.11 e 5.12, que apresentam, respectivamente, a participação relativa da 

População Residente de Juiz de Fora e de sua microrregião em relação à população total 

do Estado de Minas Gerais no período 1960/2000 e a participação relativa da População 

Residente de Juiz de Fora em relação à população total de sua microrregião no período 

1950/2000: 
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Tabela 5.10 - População Residente da Microrregião de Juiz de Fora - 1950/2000 
Municípios 1950 1960 1970 1980 1991 1996 2000 

Aracitaba 2.504 3.340 2.825 2.665 2.400 2.443 2.084 
Belmiro Braga 6.649 5.745 5.328 3.933 3.975 3.498 3.421 
Bias Fortes 5.031 5.754 5.591 5.043 4.852 4.677 4.392 
Bicas 8.157 10.102 10.389 10.336 11.239 11.822 12.796 
Chácara 2.522 2.659 3.514 3.057 3.257 4.437 2.370 
Chiador 7.117 6.617 4.735 3.899 2.900 3.003 2.958 
Coronel Pacheco 3.252 4.637 3.925 3.300 3.252 3.081 2.881 
Descoberto 4.428 4.851 4.464 3.899 4.083 4.425 4.530 
Ewbanck da Câmara 2.395 2.886 3.294 2.986 3.286 3.446 3.606 
Goianá(*) --- --- --- --- --- 3.246 3.323 
Guarará 2.956 3.088 2.868 2.839 3.814 4.092 4.152 
Juiz de Fora 114.531 169.440 238.510 307.525 385.996 424.479 456.432 
Lima Duarte 14.651 13.771 14.578 14.313 14.641 14.925 15.704 
Mar de Espanha 9.273 9.713 8.901 7.907 9.710 10.220 10.569 
Maripá de Minas 2.579 2.367 2.361 2.237 2.287 2.519 2.594 
Matias Barbosa 5.740 7.269 8.788 9.404 10.955 12.234 12.310 
Olaria 2.575 2.151 2.508 2.221 2.283 2.213 2.301 
Oliveira Fortes 2.543 3.330 2.866 2.178 2.183 2.254 2.143 
Paiva 1.940 2.218 2.143 1.653 1.416 1.554 1.622 
Pedro Teixeira 1.760 1.733 1.802 1.541 1.593 1.638 1.787 
Pequeri 2.057 2.332 2.701 2.683 2.716 2.893 3.015 
Piau 4.358 4.619 3.931 3.430 3.023 3.075 3.009 
Rio Novo 10.428 11.645 11.039 9.591 11.179 8.484 8.544 
Rio Preto 9.492 9.424 9.034 8.275 7.271 4.716 5.145 
Rochedo de Minas 2.476 2.031 1.825 1.513 1.546 1.932 1.908 
Santana do Deserto 3.635 3.938 3.593 3.265 3.417 3.223 3.771 
Santa B. do M. Verde(*) --- --- --- --- --- 2.597 2.366 
Santa Rita de Ibitipoca 4.299 5.361 5.050 5.365 4.064 3.770 3.856 
Santa Rita de Jacutinga 6.227 7.016 5.408 7.534 5.122 5.220 5.215 
Santos Dumont 28.511 34.401 37.985 40.005 44.965 45.890 46.775 
São João Nepomuceno 15.803 17.063 18.156 17.611 21.432 23.379 23.783 
Senador Cortes 2.993 2.494 2.096 1.754 1.847 1.924 2.001 
Simão Pereira  3.257 2.741 2.830 2.369 2.414 2.262 2.475 
Totais 294.139 364.736 433.038 494.331 583.118 629.571 663.838 

Fontes: IBGE (1973; 1983; 1991; 1997; 2000).  
 (*) Goianá e Santa Bárbara do Monte Verde são municípios novos, distritos emancipados após o 
Censo Demográfico de 1991, respectivamente, dos municípios de Rio Novo e Rio Preto.  
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Tabela 5.11 - Participação relativa da População Residente de Juiz de Fora e de sua microrregião  
em relação à população total do Estado de Minas Gerais – 1960/2000 

 1960 1970 1980 1991 1996 2000 
Áreas Pop. % Pop. % Pop. % Pop. % Pop. % Pop. % 

Minas Gerais 9.657.738 100 11.487.415 100 13.380.105 100 15.743.152 100 16.673.097 100 17.886.402 100 
Micro JF 364.736 3,78 433.038 3,77 494.331 3,69 583.118 3,70 629.571 3,79 663.838 3,71 
Juiz de Fora 169.440 1,75 238.510 2,07 307.525 2,30 385.996 2,45 424.479 2,55 456.432 2,55 

  Fontes: IBGE (1973; 1982; 1991; 1997; 2000).  
 
 
 
 
 
 

Tabela 5.12 – Participação relativa da População Residente de Juiz de Fora  
em relação à população total de sua microrregião – 1950/2000 

Unidades 1950 % 1960 % 1970 % 1980 % 1991 % 1996 % 2000 % 
Juiz de Fora 114.531 38,94 169.440 46,46 238.510 55,08 307.525 62,21 385.996 66,20 424.479 67,21 456.432 68,7 
Micro JF 294.139 100 364.736 100 433.038 100 494.331 100 583.118 100 629.571 100 663.838 100 

  Fontes: IBGE (1973; 1982; 1991; 1997; 2000).  
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 Fixando-se na sede urbana municipal, os imigrantes concorreram para o 

fortalecimento do Distrito-Sede, em detrimento dos demais. Conclui-se, daí, a 

“tendência histórica”, hoje fortemente consolidada, dessa concentração urbana da 

população municipal.  

Para este quadro, o declínio das atividades econômicas primárias (agricultura e 

pecuária) muito contribuiu, ao longo das últimas décadas, com o forte êxodo em direção 

à cidade. Paralelamente, a economia do município tomou o rumo definitivamente 

urbano-industrial, o que fez da sede municipal um pólo de atividades secundárias e 

terciárias, atraindo para si não só a sua população rural como também aquela das 

cidades sob a sua influência.  

Ressalte-se, também, que a Área Urbana do Distrito-Sede, definida por seu 

Perímetro Urbano, é muito grande – com cerca de 400 km2, pouco menos que 1/3 do 

município todo – e bem superior à da maioria dos municípios de sua microrregião. Tal 

extensão pode muito bem estar abrangendo algum contingente populacional que, por 

seu modo de vida, poderia ser caracterizado como rural. 

Aliás, é possível notar que, à exceção do Distrito-Sede, a população dos demais 

distritos, no período 1980-1991, cresceu de maneira lenta e tímida, como em Rosário de 

Minas e Torreões e diminuiu em Sarandira. 

O predomínio da população masculina nesses distritos é reflexo não só de 

atividades primárias tradicionalmente ligadas ao homem, como, certamente, por uma 

maior emigração feminina. A Tabela 5.13 apresenta a População Residente do 

Município de Juiz de Fora, urbana e rural e por Distritos, no período 1980/2000: 
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Tabela 5.13 - População Residente do Município de Juiz de Fora, urbana e rural e 
por Distritos - 1980/2000 

Unidades 
Administrativas 

1980 % 1991 % 2000 % 

Juiz de Fora  307.525 100,0 385.996 100,0 456.796 100,0 
urbana 301.685 98,1 380.249 98,5 453.002 99,17 
rural 5.840 1,9 5.747 1,5 3.794 0,83 
Distrito-Sede 301.545 100,0 379.973 100,0 451.722 100,0 
urbana 299.432 99,3 377.790 99,4 450.142 99,65 
rural 2.113 0,7 2.183 0,6 1.580 0,35 
Sarandira 1.216 100,0 1.025 100,0 1.161 100,0 
urbana 685 56,3 522 50,9 770 66,3 
rural 531 43,7 503 49,1 391 33,7 
Torreões 2.588 100,0 2.748 100,0 2.181 100,0 
urbana 611 23,6 739 26,9 678 31,1 
rural 1.977 76,4 2.009 73,1 1.503 68,9 
Rosário de Minas 2.176 100,0 2.250 100,0 1.732 100,0 
urbana 957 43,9 1.198 53,2 1.412 81,5 
rural 1.219 56,1 1.052 46,8 320 18,5 

  Fontes: IBGE (1982; 1991; 1997; 2000).  

 

A Tabela 5.14 apresenta a População Residente de Juiz de Fora, por sexo e por 

Distritos, em 1980 e 1991: 

 

Tabela 5.14 - População Residente de Juiz de Fora,  
por sexo e por Distritos, em 1980 e 1991 

 1980 1991 
Unidades 

Administrativas 
  Total Homens Mulheres   Total  Homens Mulheres 

Juiz de Fora 307.525 148.258 201.611 385.996 184.385 159.267 
Distrito-Sede 301.545 145.027 198.756 379.973 181.217 156.518 
Sarandira 1.216 645 487 1.025 538 571 
Torreões 2.588 1.428 1.294 2.748 1.454 1.160 
Rosário de Minas 2.176 1.158 1.074 2.250 1.176 1.018 

Fontes: IBGE (1982; 1991; 1997). 

 

A dinâmica demográfica dos últimos anos reflete-se nos dados de densidade 

domiciliar que, para o município como um todo, foram, para 1970, 1980, 1991 e 2000, 

de 5,2, de 4,4, de 3,8 e de 2,8 hab./dom, respectivamente.  

Nota-se ainda que a densidade domiciliar e o tamanho médio da família 

sofreram uma sensível redução nos últimos vinte anos. Também houve o aumento 

expressivo de mulheres na posição de chefes de família, que passou de um percentual de 

16% em 1970 para 23% em 1991. A desagregação por distrito, em 1991, indica uma 
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média de habitantes/domicílio mais alta fora do Distrito-Sede, refletindo a sua 

conotação rural.  

Tomando-se o total de domicílios, constante na Sinopse Preliminar dos Censos 

Demográficos de 1970, 1980, 1991 e 2000, tem-se respectivamente, 52.236, 80.386, 

117.869 e 160.020. Verifica-se um incremento da ordem de 54% na década 1970/80 e 

de 47% na de 1980/91, maior, portanto, que o incremento populacional, que foi de 29% 

e 26%, respectivamente. Este fato pode ser explicado pela queda sistemática da relação 

habitante/domicílio, desde a década de 1970, generalizado para o Brasil como um todo, 

mas principalmente nas cidades de maior porte como reflexo especialmente da queda da 

taxa de fecundidade, iniciada em meados da década de 1960. Se famílias menores 

significam domicílios com menos habitantes, o número de domicílios tende a crescer 

mais do que a população. Em 2000, o tamanho médio da família em Juiz de Fora era de 

3,23 pessoas/família.  

Outros fatores, menos significativos, também contribuíram para isso, como o 

aumento da população idosa e/ou do número de casais ou viúvos cujos filhos se casaram 

e mudaram para novas casas e, também, um maior número de separações, pois indicam, 

possivelmente, um maior número de pessoas morando sozinhas.    

O índice de domicílios urbanos vagos manteve-se em torno de 11%, no período 

1970/1991, significando regularidade no estoque domiciliar. Em 2000, foram 

recenseados 18.294 domicílios vagos, representando 11,4% do total de domicílios 

recenseados.  

A distribuição espacial da população foi analisada pelo PDDU (PJF, 2004) nas 

81 Regiões Urbanas. Estas RUs somavam, em 1991, 373.016 habitantes, o que 

correspondia a cerca de 97% da população total do município. Em 2000, as 81 RUs 

somavam 440.207 habitantes, correspondendo a 96,4% do total da população municipal.  

A área total ou bruta das RUs corresponde a 26.000 ha, sendo 9.397 ha relativos 

à mancha urbana, considerada como área efetivamente ocupada ou área líqüida. Assim, 

a densidade demográfica calculada foi de 14 hab./há em termos de área bruta e de 40 

hab./ha se considerarmos a área líqüida. São densidades relativamente baixas, mas que 

significam que em 6,5% (área líqüida) da superfície municipal concentravam-se 97% da 

sua população, taxas mantidas em 2000.  

A mancha urbana (área líqüida) corresponde a 36% da Área Urbana do 

município. No entanto, existem grandes diferenças entre as RUs, pois 34 já eram na 

época totalmente ocupadas (com área bruta e área líqüida iguais) e entre as 47 restantes 
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haviam grandes variações, que iam de 5% (Represa) até 99% (Vitorino Braga) de taxa 

de ocupação.  

Esta variação reflete-se nas densidades demográficas em termos da distribuição 

por RU e, obviamente, na própria distribuição interna de cada uma. 

Os dados revelam, assim, uma concentração populacional no núcleo central da 

cidade, que mantém uma relativa continuidade espacial nas direções leste e sul. As 

concentrações localizadas dentro do noroeste e a notável ruptura do sudeste com a 

macha urbana também são reveladas com destaque. 

Por sua vez, o conjunto das 34 RUs, com 100% de área ocupada, conforma a 

área de altas densidades e que contém as regiões mais verticalizadas da cidade. 

Correspondem às regiões mais compactadas, sendo que duas, a RU Centro e a RU São 

Mateus, apresentam os maiores percentuais participativos em relação à população total, 

respectivamente 6,5% e 4,7%. O outro conjunto de RUs não chega a atingir 2%, em 

termos de participação na população total da mancha urbana. Também no conjunto mais 

compacto, 9 RUs se destacam pelo elevado número de domicílios vagos e/ou de uso 

ocasional, constatado pelo Censo Demográfico de 1991. Em termos percentuais, 

considerando-se que a média da cidade é de 14%, essas RUs apresentam os seguintes 

índices em relação ao total de seus domicílios: 15,3% no Centro, 16,7% no Boa Vista, 

16,8% em Santa Helena, 17% no Morro da Glória, 17,4% em São Mateus, 17,9% no 

Bom Pastor, 18,3% no Bom Clima, 25,3% no Morro do Imperador e 32,2% no 

Cascatinha. Em outras RUs constatam-se índices de domicílios vagos e/ou de uso 

ocasional bem mais altos (acima de 40%), como Represa, Cruzeiro de Santo Antônio, 

Nova Califórnia e Novo Horizonte; entre 25% e 40% encontram-se Grama, Remonta, 

Aeroporto e Salvaterra. Essas RUs possuem características acentuadas de 

granjeamentos, o que explica os altos percentuais. Contudo, esta tipologia não ocorre 

com o conjunto mais compacto da macha urbana.    

Resumindo, a distribuição espacial da população mostra alta concentração no 

núcleo central e seu entorno imediato, que corresponde ao território totalmente ocupado 

das imediações da própria várzea do Rio Paraibuna. Em seguida, verifica-se um “anel” 

com densidade diferenciada, sendo mais alta nas proximidades do núcleo e mais baixa à 

medida que dele se afasta, com “sobras de área” no seu interior. Por fim, uma terceira 

área de densidade rarefeita se estende em todas as direções da cidade acompanhando a 

topografia irregular dos terrenos que, em alguns casos, quebram a continuidade espacial 
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da macha urbana; alguns núcleos mais adensados despontam no amplo domínio das 

baixas densidades dessa terceira área. 

Em 2000, a distribuição espacial da população mostrou uma alta concentração 

nas regiões centro, leste e sul. Foram observados também outros núcleos de 

concentração nas regiões nordeste e sudeste, no entorno da região central da cidade. 

Foram identificados também alguns núcleos de alta concentração populacional 

espalhados pela região norte. Algumas poucas áreas apresentam densidade quase nula. 

Ao compararmos os dados obtidos em 1991 com os dados do Censo Demográfico 2000, 

evidencia-se o processo de adensamento ocorrido no período, em diversas áreas da 

cidade. A amplitude das manchas de áreas mais adensadas é sensivelmente maior nas 

áreas já descritas, principalmente nas regiões leste e sul da cidade. A Figura 5.20 mostra 

a densidade populacional na Área Urbana de Juiz de Fora em 2000: 
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Figura 5.20 – Densidade populacional na Área Urbana de Juiz de Fora - 

2000 

 

         Fonte: PJF (2004:131).  

 

Juiz de Fora destaca-se como centro em duas regionalizações do Estado de 

Minas Gerais: Sudeste Mineiro, de acordo com a Secretaria de Planejamento do Estado 

de Minas Gerais, congregando 168 municípios distribuídos em 10 microrregiões, e 

ainda Mesorregião Geográfica Zona da Mata Mineira, com 82 municípios em 6 

microrregiões, segundo o IBGE. Esta centralidade está alicerçada na infra-estrutura 

viária e nos equipamentos urbanos de comércio e serviços. 

Articulado pela BR-040, eixo de ligação com Belo Horizonte e Rio de Janeiro, o 

sistema rodoviário que serve a Juiz de Fora é integrado por rodovias como as BR-267, 
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BR-393, BR-116 e a MG-353. A ferrovia reforça a malha que, ligando a região de Belo 

Horizonte aos portos marítimos, é também utilizada pelo transporte de carga que se 

origina ou se destina a Juiz de Fora.  

Quanto aos equipamentos, o comércio, principalmente varejista, além de um 

setor de serviços abrangente (hospitais/clínicas, universidade federal, rede escolar, 

outros serviços especializados, etc.) constituem-se em forte elemento de atração para 

populações de outros municípios. 

A área de influência do município, delineada em outros estudos – como os da 

SEPLAN/MG, do Instituto de Geociências Aplicadas (IGA), do Plano Multimodal de 

Transporte de Minas Gerais (PMT/MG) de 1992 – foi considerada no PDDU (PJF, 

2004), acrescentando-se dois indicadores: os fluxos de mercadorias transportadas do 

próprio PMT/MG e os fluxos de transportes de passageiros, levantados junto às 

empresas de ônibus, em julho de 1996. Foi possível concluir que a cidade do Rio de 

Janeiro assume papel de destaque no inter-relacionamento econômico com Juiz de Fora, 

tanto de origem (19,35%), quanto de destino (32,08%), distanciada de São Paulo que, 

nos dois sentidos, supera Belo Horizonte. Evidencia-se, assim, a polarização a partir do 

Rio de Janeiro.  

Já a polarização exercida por Juiz de Fora atrai uma “população flutuante”, 

motivada por demandas temporárias e responsável por uma “migração pendular” que, 

pela influência marcante na dinâmica da cidade e repercussões no contexto regional, 

assume importância específica.  

 Como já afirmado aqui, o Sudeste de Minas Gerais caracteriza-se por apresentar 

grande número de pequenas cidades que gravitam em torno de Juiz de Fora, que 

constitui o centro urbano mais importante da região. Esta estrutura urbano-regional faz 

com que os deslocamentos diários de pessoas com destino à cidade assumam um caráter 

acentuado. Ainda que não se disponha de dados sobre a contribuição dos próprios 

moradores de Juiz de Fora para esse movimento, o fato é que a população flutuante – ou 

seja, moradores de outros municípios que transitam diariamente na cidade – é bastante 

significativa, equivalendo a uma população maior que a maioria das cidades que 

compõem a sua microrregião. Pela presença marcante e pelo papel que exerce na região, 

Juiz de Fora precisa atender, também, às demandas desta clientela diária. O estudo desse 

processo é de fundamental importância para uma melhor adequação urbana, quer seja 

por suas implicações econômicas (comércio, serviços, etc.), quer seja pela criação de 

novas demandas por infra-estrutura básica (transportes, educação, abastecimento de 
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água, etc.). Embora seja difícil estabelecer o seu volume em termos quantitativos, 

MACHADO (1997:134), utilizando metodologia proposta por IGA (1980), constatou 

que, somente considerando a participação de ônibus, trens e automóveis, a cidade 

recebe diariamente (nos dias úteis) cerca de 32.000 pessoas. 

Esse número, que apresenta a média aproximada dos deslocamentos diários até 

Juiz de Fora, é muito significativo, pois equivale a uma população maior que a da 

maioria das cidades de sua microrregião. Dentre outras coisas, isso implica em pensar o 

planejamento urbano não só para a cidade em si mesma, mas igualmente para atender às 

demandas dessa expressiva e crescente clientela diária, que ajuda a aumentar o já 

elevado índice de urbanização de Juiz de Fora.    

A localização geográfica de Juiz de Fora, entre os centros nacionais de Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, de fácil acesso mas de notável distância, faz com 

que a polarização por ela exercida acabe por ganhar um espaço de abrangência 

considerável, tornando-a pólo para inúmeras cidades nesse “triângulo”.  

No caso de Juiz de Fora esta abrangência é bastante sensível em função do 

grande número de deslocamentos diários, tanto de mão-de-obra quanto de pessoas que 

demandam serviços múltiplos, presentes aqui e ausentes ou insuficientes em sua cidade 

de origem. Esses deslocamentos acabaram por transformar boa parte das cidades 

próximas a Juiz de Fora em verdadeiras “cidades dormitórios” (pessoas que saem de 

suas cidades antes do comércio abrir as portas e voltam quando este já fechou) ou 

“cidades de fim de semana”.  

A polarização exercida passa pela localização de departamentos regionais de 

órgãos públicos, de instâncias do judiciário e de empresas estatais da área de infra-

estrutura econômica (energia, telecomunicações, etc.). 

Também no setor da construção civil evidencia-se o grau de influência da cidade 

na região. Recursos mobilizados em outros municípios da Zona da Mata Mineira são 

investidos em Juiz de Fora, ajudando s dinamizar este setor na cidade.  

Outro fator a alimentar a influência da cidade na região respeito à estrutura 

existente nos segmentos da educação e da saúde, que suprem, na verdade, uma demanda 

regional e não só local. 

Pode-se então afirmar que, no conjunto de relações de Juiz de Fora com sua área 

de influência e com os centros urbanos de maior hierarquia, a relevância do seu papel 

como pólo regional é inegável, ligando-se, na maior parte das vezes, às localidades 
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menores e extrapolando sua área de influência para além da divisa estadual, atingindo 

diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro.   

 

 

 

5.2.2 – Dinâmica econômica e indicadores sociais   

 

 

 

A década de 1950 é o marco referencial do redirecionamento da economia 

brasileira que, baseada no modelo agroexportador, passou a encarar a industrialização 

como a força motriz de uma ideologia desenvolvimentista. A atividade industrial 

extrapolou a iniciativa privada, tornando-se uma política de Estado. Desta forma, o 

liberalismo que prevaleceu no imediato pós-guerra foi rapidamente substituído pela 

intervenção do Estado, que investiu diretamente em setores básicos, ampliou a rede de 

infra-estrutura, regulando a economia na busca de condições favoráveis ao 

desenvolvimento. O processo teve, inicialmente, um caráter nacionalista (Período 

Vargas), orientando-se, depois, para a associação com o capital estrangeiro, visando à 

industrialização via substituição de importações (Período Kubitschek). 

As economias externas relativamente acumuladas na Região Sudeste, 

especialmente no eixo Rio-São Paulo - oriundas do ciclo cafeeiro -, somadas à política 

econômica governamental, fizeram desse espaço geoeconômico o palco principal da 

industrialização. O modelo adotado provocou uma grande intensificação das atividades 

urbanas, desencadeando um forte movimento migratório do campo para as cidades, 

conformando um novo padrão de estruturação urbana (adensamento das áreas centrais 

através da verticalização) e impulsionando a metropolização.  

Em Juiz de Fora, do ponto de vista das mudanças estruturais, podemos afirmar 

que a cidade subsistiu e ampliou o setor industrial, enquanto a base industrial era a de 

substituição de importações, sendo a indústria têxtil e a indústria alimentícia as de maior 

expressão na cidade. No entanto, quando a base industrial nacional muda para, a partir 

dos anos 1950, privilegiar o setor de bens de capital e o de bens de consumo durável, 

uma outra geografia regional já havia se delineado em toda a Zona da Mata Mineira, 

obrigando Juiz de Fora a estabelecer novas relações de centro com a sua região.  



 180 

Uma das expressões espaciais mais reveladoras das novas intenções espaciais se 

expressa na falência gradativa da rede ferroviária e na sua substituição pela malha 

rodoviária. Segundo MENEZES (2004:06), a maior acessibilidade oferecida pelos 

transportes terrestres e pelos novos eixos de rodovias federais marca uma série de 

clivagens na dinâmica regional e, em especial, reflete-se sobre Juiz de Fora de duas 

maneiras bem importantes.    

A primeira se manifestou através da construção da Rodovia Rio-Bahia, que 

adentrou a Zona da Mata Mineira no sentido longitudinal e que veio estabelecer a 

ligação entre o Sudeste Oriental e o leste do Nordeste, impulsionando as cidades 

localizadas ao longo desse eixo, entre as quais podemos citar Leopoldina, Cataguases, 

Muriaé, Caratinga e Manhuaçu, todas oriundas da produção cafeeira e interligadas até 

então por malha ferroviária.  

A segunda se manifestou com a consolidação do eixo de ligação com Belo 

Horizonte como eixo preferencial, ocasionando a decadência e muitas vezes o 

isolamento das ligações mais interiores de municípios próximos à Juiz de Fora, ligações 

estas que se tornaram vicinais quando órfãs da decadência ferroviária. As ligações se 

tornaram mais difíceis. Cidades antes próximas tornam-se quase inacessíveis devido à 

precariedade das ligações.  

O resultado para a economia municipal resultou da combinação de fatores que 

incidiram sobre uma política nacional que não procurou reverter investimentos para a 

região e que articularam outros espaços com investimentos de ponta. Dentro desse 

contexto, o caso modelar foi o Governo Juscelino Kubitishek (1956-1960), com a 

montagem do arcabouço da indústria automobilística, que acabou tornando-se a 

indústria motriz para o complexo industrial que iria consolidar a liderança da economia 

paulista no cenário nacional, a partir da expansão, articulação e funcionalidade da 

Região Metropolitana de São Paulo. 

Ainda no cenário nacional, não podemos deixar de citar aqui a mudança da 

capital federal para Brasília, iniciando um processo de desmobilização geopolítica e a 

conseqüente desaceleração econômica do Sudeste Oriental. Para Juiz de Fora e, 

obviamente, para o Estado do Rio de Janeiro, tal fato gerou um espaço de transição, 

onde estruturou-se uma economia regional sem fôlego de competição e cuja base agrária 

sobrevivia com problemas de renovação, ausência de inovações, inexistente processo de 

beneficiamento e frágil organização de  circulação e distribuição de bens e produção. 

Paulatinamente se consolidaram no país as multinacionais do setor de laticínios. 
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Localizadas no sul mineiro e em São Paulo, representaram uma concorrência agravante 

para a economia já combalida da Zona da Mata Mineira e, em especial, para a economia 

de Juiz de Fora. Enquanto isto, a maior parte da distribuição da produção agropastoril 

passa ser dominada pela Central de Abastecimento da Grande São Paulo (CEAGESP), 

capturando inclusive a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, antes mercado 

consumidor preferencial da produção agropecuária da Zona da Mata Mineira. 

A crise regional dos anos 1950 se somaria à crise nacional dos anos 1960, 

acrescentando um quadro de crise industrial local. Na verdade, a indústria e, mais 

amplamente a economia regional, estavam à deriva na divisão interna do trabalho. A 

região perde participação na produção e competitividade no mercado interno, tal como 

aponta BASTOS (2002:06):  

 

“Nos anos 50, os setores que passaram a liderar o crescimento econômico 

brasileiro foram os de bens de capital e de bens de consumo durável 

(siderurgia, metalurgia, química e automobilística), em detrimento dos 

setores tradicionais. Juiz de Fora esteve ausente dos grandes projetos de 

investimentos idealizados pelo Plano de Metas, sendo apenas beneficiada 

marginalmente com a instalação da Facit S.A. Máquinas de Escritório e da 

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda., de capital internacional, sem 

alterar a tendência de decadência industrial da cidade. O capital local 

entrou num processo de falência, com várias indústrias tradicionais 

fechando suas portas e os novos empreendimentos não foram seguidos de 

similares, razão pela qual não possibilitaram a dinamização da estrutura 

produtiva da cidade” (BASTOS, 2002:06).  

 

Podemos concluir assim que o início da década de 1960 foi caracterizado por 

uma crise que contribuiu para o fechamento de diversas empresas em Juiz de Fora, fato 

que, em parte, foi atribuído à incapacidade da indústria local em se modernizar e à perda 

de competitividade para outros centros industriais que souberam aproveitar as 

oportunidades de modernização. Porém, no fim desta mesma década, durante o Governo 

Itamar Franco, houve investimentos na infra-estrutura local a fim de se criar as 

condições necessárias à retomada do crescimento industrial. Nesse período foi criado o 

Distrito Industrial de Benfica (1975) e foram realizadas obras de infra-estrutura em 

telecomunicações, abastecimento de água e transporte. 
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Com o regime militar, estabelecido em 1964, ocorreu uma abrupta centralização 

política e econômica no âmbito federal que, após o período 1964-1968, reorientou a 

expansão com base em grandes projetos de infra-estrutura e favorecimento da grande 

empresa, o que durou até 1975. 

O fim dos anos 1960 e o início dos anos 1970 em Juiz de Fora foram marcados 

por um movimento que buscava a reindustrialização do município através da 

negociação para a instalação de dois grandes empreendimentos: a Siderúrgica Mendes 

Júnior (SMJ) e a Companhia Paraibuna de Metais (CPM).  

Estes investimentos fazem parte de uma política de substituição de importações 

de bens de capital, formulada a partir da implementação do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento, que tinha por objetivo criar as condições para um novo ciclo de 

desenvolvimento econômico baseado na atividade industrial, sobretudo nos setores de 

petróleo, metais não-ferrosos, produtos químicos, papel e celulose, siderurgia, 

hidroeletricidade e comunicação. 

Para MENEZES (2004:07), os anos 1970 representam um importante marco 

para a economia da cidade, pois significaram a inserção do território municipal na 

economia regional do Estado de Minas Gerais, através dos investimentos propostos pelo 

II Plano Nacional de Desenvolvimento. Neste período, o espaço juiz-forano passa a 

compor uma complementaridade com o setor metalúrgico da região de Belo Horizonte. 

Além da instalação da Siderúrgica Mendes Júnior e da Companhia Paraibuna de Metais 

(metais não-ferrosos), que foram capazes de revitalizar parcialmente o mercado de 

empregos e a dinâmica interna da economia urbana, o município recebeu também uma 

unidade da White Martins, multinacional do setor de gases químicos, além da 

Companhia Paraibuna de Papéis, fábrica de embalagens localizada no Distrito 

Industrial, no Bairro Benfica, primeira indústria a ser atendida pelo Gasoduto Rio-Belo 

Horizonte. Houve ainda a chegada da Companhia Mineira de Refrescos (subsidiária da 

Coca Cola). Porém, veremos que a retomada e a reaceleração do processo de 

desenvolvimento industrial não se concretizaram. 

Na verdade, a crise da indústria tradicional, a nova política industrial brasileira, a 

centralização fiscal e administrativa do Estado Nacional pós-64, a decadência rural e a 

perda de hegemonia do Rio de Janeiro, aliados à emergência da Região Metropolitana 

de Belo Horizonte ancorada no novo modelo da indústria de transformação, rebateram-

se na organização espacial da Zona da Mata Mineira. Juiz de Fora, enquanto centro 

regional, constrói novos espaços de expansão, acompanhando o modelo predominante 
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na América Latina, ou seja, a constituição de uma imensa periferia social, ocupando 

cada vez mais espaços sem infra-estrutura, cujo resultado é o padrão de crescimento 

urbano acelerado sobre uma base econômica setorizada cada vez mais concentrada e 

especializada. 

Coube ao Estado autoritário a função de interventor no acoplamento de infra-

estruturas de inserção numa nova dinâmica baseada no capital monopolista de base 

urbano-industrial. Portanto, a mudança de modelo incorreu na necessidade de regular as 

forças de mercado e implantar os setores estratégicos da indústria, balizando este novo 

modelo de desenvolvimento através de um aparato técnico centralizado e planejado.  

Vários foram os incentivos dados pelo Estado para a implantação da Siderúrgica 

Mendes Júnior e da Companhia Paraibuna de Metais em Juiz de Fora. BASTOS, 

MATTOS e OLIVEIRA JÚNIOR (2004:78) destacam que, “embora os dois projetos 

sejam de iniciativa privada, foram concebidos e implementados em um regime de 

elevada interferência estatal: o Estado intervinha em questões como a escolha do local, 

o tamanho da planta, a tecnologia utilizada e o acesso aos recursos, dentre um variado 

número de decisões”.   

No caso da SMJ, BASTOS, MATTOS e OLIVEIRA JÚNIOR (2004:78) 

destacam que o município, além das isenções fiscais ao seu alcance, doou um terreno e 

providenciou as obras de terraplanagem, arcando com seus custos, no montante de 25 

milhões de dólares, mas recebendo em troca ações preferenciais no valor de apenas 5 

milhões de dólares. O Estado de Minas Gerais, adicionalmente às isenções fiscais, 

colocou órgãos da administração direta e indireta (inclusive empresas estatais, como a 

CEMIG, a TELEMIG e o Banco de Crédito Real) na resolução de problemas de infra-

estrutura ou carência de recursos. O Banco de Crédito Real financiou a prefeitura na 

compra do terreno, entrou com capital acionário para a viabilização do projeto, realizou 

desapropriações e custeou as obras de infra-estrutura (drenagem e terraplanagem), além 

de ter colaborado no acordo com a Açominas para o fornecimento de insumos a SMJ. O 

governo federal também concedeu benefícios fiscais, mas a sua atuação principal se deu 

junto aos órgãos e programas de financiamento, com juros altamente subsidiados e com 

a necessária participação acionária para a injeção de recursos no projeto.   

No caso da CPM, BASTOS, MATTOS e OLIVEIRA JÚNIOR (2004:78/79) 

destacam que o seu projeto também constitui uma ação da iniciativa privada, porém 

ligada e disciplinada pela ação do Estado. A própria escolha do projeto se deu a partir 

de um estudo do Centro Tecnológico da Aeronáutica, que alertava sobre a existência de 
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“metais-problemas” no Brasil, dentre os quais o zinco. Embora variando os tipos de 

incentivos, as três esferas de governo também foram acionadas para dar suporte à 

iniciativa privada. O município concedeu as isenções fiscais a seu alcance e empenhou 

sua influência política para tentar eliminar arestas ou problemas surgidos. Da mesma 

forma, o governo estadual foi acionado para resolver problemas de infra-estrutura e o 

sistema federal utilizado para garantir financiamentos.   

BASTOS, MATTOS e OLIVEIRA JÚNIOR (2004:81/82) destacam ainda que, 

quanto à infra-estrutura existente à época da concepção dos projetos, pode-se enfatizar 

os seguintes condicionantes que colocavam Juiz de Fora como um ambiente propício à 

instalação da CPM e da SMJ: 

a) a cidade está muito bem localizada relativamente aos principais centros 

consumidores e produtores do país (São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro); 

b) as vias de transporte rodoviário e ferroviário eram amplas e de boa cobertura. 

Além disso, existia um aeroporto, que suportaria algum movimento, embora de maneira 

precária. De qualquer forma, a proximidade dos aeroportos da cidade do Rio de Janeiro 

e o de Barbacena minimizaria os problemas relativos a este tipo de transporte; 

c) o tamanho da cidade e a boa infra-estrutura urbana garantiam a existência de 

mão-de-obra e condições de habitação para o possível incremento populacional 

derivado da implantação dos projetos; 

d) as escolas técnicas, a Universidade Federal de Juiz de Fora e as faculdades 

particulares garantiriam a oferta de mão-de-obra qualificada.  

Porém, apesar da importância da instalação da Siderúrgica Mendes Júnior e da 

Companhia Paraibuna de Metais, é possível afirmar que “os dois empreendimentos 

praticamente constituíram-se em dois fenômenos isolados na cidade, sem rebatimentos 

planejados a montante e a jusante na economia local” (BASTOS, MATTOS e 

OLIVEIRA JÚNIOR, 2004:83). Além disso, a estratégia de atração dos projetos, de 

certa forma, não respeitou a anterior vocação da cidade, que tinha um predomínio 

industrial centrado no setor têxtil. A priori, isto poderia não representar maiores 

problemas se tivesse havido uma reorientação programada da estrutura industrial, o que 

também não foi realizado. O erro das lideranças políticas e empresariais foi acreditar 

que bastaria a instalação de um grande projeto para que a cidade pudesse deslanchar 

novamente como um pólo industrial. Faltou ao Estado a definição de estratégia global 

adequada, que permitisse o desdobramento de todas as potencialidades existentes e que 

poderiam dinamizar a economia da cidade e de toda a sua área de influência.  
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A falta de sintonia entre as lideranças políticas nacionais, estaduais e locais, em 

meio à crise da economia brasileira e, portanto, da crise do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento, contribuiu para a não-consolidação de Juiz de Fora como um novo 

pólo de desenvolvimento regional, já que as lideranças políticas federais recuaram suas 

metas de produção e volumes de financiamento, rearticulando seus interesses e 

defendendo uma proposta de semi-integração/complementação da produção dos 

projetos siderúrgicos locais sem qualquer preocupação com o custo da produção e com 

o desenvolvimento regional. 

A conjuntura de crise que se formou a partir de 1975 teve seus efeitos aguçados 

em 1981-1983, só emitindo alguns sinais de recuperação em 1984, coincidindo com o 

início da redemocratização do país. O retorno dos investimentos, entretanto, visando à 

reposição e à modernização de alguns setores, não havendo efetivação de novos 

projetos. Tal recuperação não chegou, portanto, a reverter a conjuntura de crise 

econômica que transpareceu na relativa estagnação da década. 

O panorama final dos anos 1980 foi envolvido pelo que se denominou crise 

estrutural no âmbito mundial, assumindo contornos mais delineados no transcorrer da 

atual década. Esses contornos vêm se desenhando sobre o pano de fundo de uma nova 

ordem mundial, marcada pela globalização da economia e fragmentação da produção, 

pela informatização e pelos fenômenos de terceirização e sofisticação do setor de 

serviços, principalmente, vinculado à indústria. Tudo isso foi acompanhado por uma 

crise do setor público, envolvendo, basicamente, questões de ordem fiscal e financeira.  

Os efeitos desse movimento se refletiram no espaço urbano onde, em meio às 

atividades tradicionais, despontaram os bolsões de atividade moderna, disputando as 

áreas mais bem equipadas, o que implicou o crescimento da população excluída e o 

adensamento das periferias pobres. 

Em linhas gerais, despontou a tendência para uma concentração ainda maior da 

riqueza, tendo de um lado os altos salários dos setores modernos e, de outro, o 

desemprego e os baixíssimos rendimentos do setor informal/tradicional.  

È importante salientar, conforme aponta ÂNGELO (2008:28), que “embora os 

esforços visando o desenvolvimento regional no período de 1970 a 1980 não tenham 

correspondido às expectativas locais, foram responsáveis por consolidar ainda mais o 

papel de Juiz de Fora como município pólo da microrregião, com o direcionamento de 

um fluxo migratório principalmente de municípios vizinhos decadentes, o que 

contribuiu para a expansão de sua periferia urbana”.  
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Apesar dos esforços políticos e do empresariado local no sentido de transformar 

Juiz de Fora num pólo industrial e de entre 1985 e 1995 o setor industrial ter aumentado 

sua participação percentual no Produto Interno Bruto do município, Juiz de Fora 

firmou-se na década de 1990 como um pólo prestador de serviços.  

A tentativa de reindustrialização do Município de Juiz de Fora e os esforços 

realizados no sentido de incrementar o desenvolvimento econômico da cidade 

continuam na década de 1990, principalmente na gestão do prefeito Custódio de Mattos 

(1993-1996). Nessa época, o governo municipal mediou um convênio de cooperação 

técnica com o Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais (INDI) e as 

empresas Companhia Paraibuna de Metais e Siderúrgica Mendes Júnior, objetivando 

atrair empresas para a cidade e posteriormente integrá-las à cadeia produtiva das duas 

empresas. 

Além disso, em 1995 tanto o governo estadual quanto o governo municipal 

estabeleceram estratégias objetivando reverter a estagnação econômica vivenciada pelo 

município. Em âmbito municipal, coube ao poder público, em conjunto com as demais 

esferas de governo, investir em infra-estrutura básica, além de intensificar as campanhas 

de marketing visando atrair novos empreendimentos industriais. Em âmbito estadual, 

foi confirmada a elaboração e implementação do Plano Mineiro de Desenvolvimento 

Integrado (PMDI), que por sua vez fazia parte do Plano de Desenvolvimento Sustentado 

do Sudeste Mineiro, cuja proposta era a de promover o desenvolvimento local e 

regional baseado em esforços endógenos capazes de ampliar a competitividade da 

cidade e da região. No PMDI ainda eram propostas a interiorização do processo de 

industrialização e o incentivo à instalação de indústrias de base tecnológica, indústrias 

automotivas e agroindústrias integradas.  

Dentro desse contexto, em abril de 1996, após um longo período de negociação, 

a Mercedes-Benz inicia a instalação de sua unidade industrial na cidade de Juiz de Fora. 

A empresa alemã se comprometeu a realizar investimentos fixos de R$ 695,3 milhões e 

investimento total de R$ 845 milhões, no período de 1996 a 2001, para a produção do 

automóvel compacto Classe A, destinado aos mercados interno e externo. A empresa se 

responsabilizou também por iniciar a produção em janeiro de 1999, empregando 1.500 

trabalhadores diretos até janeiro de 2001, utilizar mão-de-obra preferencialmente da 

cidade, assim como iniciar a comercialização destes veículos até o primeiro trimestre de 

1997. Além disso, a empresa se comprometeu a utilizar prioritariamente fornecedores e 

prestadores de serviços localizados no Estado de Minas Gerais, em envidar esforços 
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para os fornecedores da fábrica se instalarem em Juiz de Fora e municípios próximos e 

em apoiar a realização de convênios entre instituições de pesquisa e de desenvolvimento 

tecnológico com instituições similares da Alemanha. 

Segundo BASTOS (2004:89/90), a decisão de instalação do empreendimento da 

Mercedes-Benz em Juiz de Fora envolve a análise de rês níveis de condicionantes: 1.º) 

Num contexto de transformações produtivas e organizacionais, caracterizado pela 

passagem da produção em massa fordista para a produção enxuta, a indústria 

automobilística mundial se viu obrigada a se reestruturar, devido à intensificação da 

concorrência no âmbito mundial, num momento de excesso de oferta e de reduzida 

rentabilidade no setor. Na tentativa de manter o nível de rentabilidade, o setor 

automobilístico vem se tornando cada vez mais oligopolizado e as montadoras 

intensificam suas funções nas fases a jusante da cadeia produtiva. Nesse novo cenário, a 

estratégia mundial da indústria automobilística se direciona para a incorporação das 

inovações organizacionais na produção e pela busca de novos e mais dinâmicos 

mercados nos países emergentes; 2.º) A decisão de investimento em direção ao Brasil 

vincula-se à definição de diretrizes de política industrial dirigidas à cadeia automotiva 

no âmbito das Câmaras Setoriais, com o estabelecimento do Regime Automotivo e o 

aprofundamento do processo de abertura comercial, o que possibilitou a entrada de 

outras marcas estrangeiras no país e obrigou as montadoras já localizadas aqui a 

investirem em novas unidades e a modernizarem as já existentes. Soma-se a isso a 

confiança dos investidores estrangeiros na estabilidade da economia brasileira (Plano 

Real) e as perspectivas que se abriram para o setor com a consolidação do Mercosul; e 

3.º) Os critérios técnicos e os aspectos inerentes à política estadual e municipal de 

atração de investimentos externos. 

Segundo BASTOS (2004:91), no que se refere aos aspectos locacionais 

favoráveis a Juiz de Fora, é certo que pesou na decisão da empresa um conjunto 

articulado de fatores, com destaque para a localização privilegiada da cidade em relação 

aos mercados consumidores e fornecedores do país, a existência de sistemas rodoviário 

e ferroviário eficientes para o escoamento da produção e conexão com os portos do Rio 

de Janeiro e de Vitória, as condições infra-estruturais adequadas, a disponibilidade de 

mão-de-obra qualificada e o elevado nível de qualidade de vida. Entretanto, a escolha 

foi influenciada pelos incentivos fiscais e financeiros, pela doação do terreno, pela 

concessão de gastos para as obras de infra-estrutura, pelas isenções de impostos e taxas 
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municipais, pela redução da tarifa de água, pela possibilidade de início imediato das 

obras e pela preocupação das autoridades locais com o controle da poluição ambiental.   

A implantação da Mercedes-Benz em Juiz de Fora gerou grande expectativa em 

toda a sociedade local, principalmente porque se acreditava que ela atrairia para a 

cidade várias outras indústrias, não somente do ramo de autopeças, mas também do 

setor de serviços. Abria-se aí a possibilidade para a dinamização da economia da cidade, 

gerando novos postos de trabalho diretos e indiretos, ampliando a massa salarial, 

ampliando a qualificação da mão-de-obra, gerando maiores demandas e lucros para o 

empresariado local e aumentando a arrecadação de impostos municipais. As esferas de 

governo estadual e municipal vislumbravam ainda a possibilidade de crescimento do 

PIB, de inserção do estado no fluxo de capital internacional e de reversão do processo 

de estagnação econômica da cidade, de forma a permitir o seu desenvolvimento 

econômico. 

Porém, segundo BASTOS (2005) apud ÂNGELO (2008:31/32), a instalação da 

montadora não produziu os efeitos esperados. O empreendimento mostrou-se incapaz de 

reverter a tendência de crescimento demográfico local, de frear a queda do PIB 

industrial local, de ampliar o nível de emprego industrial e de ampliar a contribuição 

fiscal recolhida pela cidade. Pelo contrário, houve uma queda de 20% no PIB total da 

cidade entre 1996 e 2000, redução do PIB industrial (que passou de 3,3% para 2,7% 

entre 1997 e 2000) e redução dos postos de trabalho no setor secundário e crescimento 

dos postos de trabalho no setor terciário entre 1994 e 2000. 

Paralelamente a este ambicioso empreendimento exógeno implantado em Juiz de 

Fora na década de 1990, houve também a instalação da Quiral Química do Brasil, 

formada graças à associação de pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora, 

que obteve um grande sucesso comercial e tecnológico e criou um clima favorável ao 

desenvolvimento da indústria de alta tecnologia na cidade.  

Inicialmente concebida como uma “periferia estagnada”, onde seria necessário 

ordenar a força de trabalho e imputar à cidade, enquanto centro regional, a função de 

reter o fluxo migratório que congestionava os espaços metropolitanos do país, Juiz de 

Fora adotou o plano denominado Cidades de Porte Médio a fim de alcançar esses 

objetivos. No âmbito rural o governo estadual lançou o PRODEMATA, um programa 

destinado a recuperar a produção agropecuária em áreas de concentração de pequenos 

agricultores, mas que teve uma atuação pífia. No âmbito da articulação regional nenhum 
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programa contemplou especialmente a Zona da Mata Mineira. O resultado não tardaria 

a se apresentar na paisagem urbana. 

Sobre a organização interna da cidade, assistiu-se, nos últimos 20 anos, a busca 

de modelos e as tentativas de implantação de políticas e de projetos de regulação da 

pobreza urbana. Efetivamente, foram realizadas obras de infra-estrutura viária, 

marketing e inovações no mercado imobiliário de alta renda, com a implantação de 

novos bairros exclusivamente residenciais, os primeiros condomínios fechados e a 

ordenação da expansão urbana em eixos de alcance da Rodovia BR-040, na direção 

oeste do município. Funcionalmente, a expansão urbana estruturou e equipou novos 

subcentros dentro da cidade, como o Bairro Benfica, no setor noroeste, além de uma 

região de modernidades e de inovação que compreende o espaço situado entre os bairros 

Alto dos Passos, São Mateus, Cascatinha e a Cidade Alta, no setor sudoeste da cidade. 

Ao longo do processo de especialização, verifica-se atualmente a implementação 

de novos empreendimentos que operam como agentes complementares e que envolvem 

a ação do mercado imobiliário local, com soluções de equipamentos territoriais e a 

inserção no livre mercado da economia globalizada. A cidade passa a ser servida pelo 

sistema de cabos de fibra ótica e por gás natural. O gás natural associado que é 

comercializado em Juiz de Fora é processado na Bacia de Campos (Petrobrás/RJ) e 

bombeado até Minas Gerais, através de uma rede que liga o Rio de Janeiro a Belo 

Horizonte. Atualmente, a maior consumidora de gás natural na cidade é a Siderúrgica 

Belgo Mineira. MENEZES (2004:08) traça um perfil a respeito desse novo momento 

vivido pela cidade: 

 

“Os novos tempos da economia aberta e da chegada de novas tecnologias 

parecem redundar no abandono por parte do inconsciente coletivo do ideal 

da industrialização fordista, perfeitamente compreensível e muito desejado 

por sua capacidade de empregar força de trabalho. Mas, segue 

preponderante a estratégia dos investimentos em terras e patrimônio. A 

permanência histórica do setor imobiliário, feliz em tempos de bonança e 

seguro em tempos de desânimo, segue como agente fundamental sobre o 

espaço urbano com sua generosa capacidade de açambarcar alianças com 

diferentes agentes sociais e econômicos legais e ilegais. Sua contraface é a 

necessidade da regulação do espaço geográfico sobre o uso e a ocupação do 

solo. Seu ethos incentiva o prazer juiz-forano de cultuar a casa” 

(MENEZES, 2004:08).  
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Segundo MENEZES (2004:09), estudos efetuados pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

e pela Universidade de Campinas (UNICAMP) em 1998, Juiz de Fora pode ser 

classificada como um centro regional que não constitui aglomeração urbana. Segundo o 

estudo, os critérios de classificação das aglomerações urbanas buscam verificar em que 

grau a referida aglomeração atende aos chamados aspectos fundamentais de natureza 

demográfica, de estrutura ocupacional e de integração entre os núcleos. Numa 

aglomeração urbana, os municípios integrantes devem apresentar minimamente as 

seguintes características: densidade de 60 hab./km2 por espaço urbanizado contínuo e 

um mínimo de 65% da PEA nos setores secundário e terciário e conurbação urbana 

interna. Os municípios de Ewbanck da Câmara e de Matias Barbosa, sobre os quais 

avança a mancha urbana de Juiz de Fora, ainda não constituem processo de conurbação 

completa, sendo mais provável esta configuração, do ponto de vista da maior densidade 

demográfica, em direção ao Município de Chácara, que funciona como mais um bairro 

de periferia de Juiz de Fora. Na verdade, o exemplo acima se insere na problemática 

apontada pelo IPEA e que diz respeito ao processo de aglomeração urbana se fazer por 

periferização baseada no empobrecimento, no desemprego e na não requalificação da 

força de trabalho, o que vem implicando na ocupação informal dos centros urbanos, nas 

áreas centrais e periféricas, agravada pela dificuldade do acesso à terra e por 

deficiências legais para a regularização das áreas ocupadas, contexto no qual os 

municípios limítrofes a Juiz de Fora se inserem perfeitamente. 

Assim, Ewbanck da Câmara e Santos Dumont, municípios do entorno de Juiz de 

Fora, cuja sede municipal dista cerca de 35 quilômetros ao norte, ambos no eixo da BR-

040, apresentam início de conurbação. Ewbanck da Câmara constitui um pequeno 

município de origem rural e atualmente funciona como uma área de expansão urbana de 

Juiz de Fora, com características de periferia social. Já Santos Dumont constitui um 

município com pequena atividade industrial, onde se destaca a Companhia Brasileira 

Carbureto de Cálcio. 

Porém, é no Município de Juiz de Fora, mais precisamente no entorno do 

entroncamento da BR-040 com a BR-267 (rodovia longitudinal que liga Mato Grosso 

do Sul com a Zona da Mata Mineira, passando por São Paulo e pelo sul de Minas 

Gerais), é que se encontram importantes indústrias, no entorno das quais organiza-se um 

sub-eixo de expansão da cidade. Neste perímetro localiza-se, desde os anos 1980, a 
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planta da Companhia Paraibuna de Metais, pertencente ao Grupo Votorantim, de origem 

paulista, empresa dedicada à indústria, importação e exportação de minério de zinco e 

seus associados, do metal zinco e seus metais associados, além de ligas, produtos e 

subprodutos desses metais. Próxima daí, na BR-040, localiza-se a antiga Siderúrgica 

Mendes Júnior, arrendada pela Companhia Siderúrgica Belgo Mineira (Arcelor Mittal), 

fabricante de aços para a construção civil e de implementos agrícolas para o mercado 

internacional. No antigo Distrito Industrial, no Bairro Benfica, ainda ao longo desse 

eixo, porém já em área urbana contínua, encontra-se a Companhia Paraibuna de Papéis. 

Embora citadas aqui somente as principais plantas industriais, localizam-se aí inúmeras 

outras indústrias dos ramos de bens de consumo. E no novo Distrito Industrial, entre o 

Rio Paraibuna e a BR-040, localiza-se a fábrica da Mercedes-Benz, instalada na 

segunda metade dos anos 1990. 

Adentrando no perímetro urbano de Juiz de Fora, este eixo se prolonga até o 

centro da cidade, acompanhando a margem direita do Rio Paraibuna, onde localizam o 

antigo Distrito Industrial da cidade, outros bairros industriais e vias urbanas 

importantes, que na verdade funcionam como uma continuação da BR-267, já que a 

cidade não dispõe de um arco de contorno para esta rodovia. É importante acrescentar 

que a geomorfologia da área urbana de Juiz de Fora, em face da declividade e dos 

movimentos de massa, contribui para acentuar a orientação das áreas de expansão da 

cidade sobre a várzea do Rio Paraibuna, interconectando-o ao restante da malha viária, 

tanto no sentido Rio-Belo Horizonte, quanto no sentido Juiz de Fora-sul de Minas-São 

Paulo, mas também no sentido Juiz de Fora-Ubá-Viçosa-Ponte Nova, interiorizando-se 

sobre a Zona da Mata Mineira.  

Como complementaridade na escala regional, é o eixo em torno da BR-040 que 

vai aceleradamente se consolidando como uma área linearmente ocupada desde o Rio de 

Janeiro, passando por Petrópolis, Itaipava, Areal, Três Rios, Paraíba do Sul, Simão 

Pereira e Matias Barbosa, até chegar a Juiz de Fora. Este eixo vem sofrendo 

paulatinamente um processo de urbanização, podendo-se assim supor o 

desenvolvimento de um embrião de aglomeração urbana começando na Serra dos 

Órgãos, passando pelo Vale do Rio Piabanha e pelo Vale do Rio Paraíba do Sul até o 

Vale do Rio Paraibuna, explicada funcionalmente como uma área de expansão urbano-

industrial a partir do Rio de Janeiro, confirmando o já citado estudo do IPEA, do IBGE 

e da UNICAMP, que descreve o sistema urbano do Rio de Janeiro como uma 
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composição formada pela Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por Juiz de Fora e 

pela Região Metropolitana de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo. 

O prolongamento e a interioridade dos eixos de investimentos e de produção 

sobre a Zona da Mata Mineira poderão ser construídos a partir da ligação entre Juiz de 

Fora com a cidade de Ubá (centro microrregional), impulsionada pela entrada em 

operação do Aeroporto Regional da Zona da Mata Mineira.  

Obra controversa, o projeto do aeroporto regional foi apoiado pelo ex-Presidente 

da República Itamar Franco, político de Juiz de Fora, à época em que ainda ocupava o 

posto de governador de Minas Gerais (1999-2002). MENEZES (2004:11) destaca que a 

existência do aeroporto pode ser encarada, num certo sentido, como uma ação de 

planejamento para o setor econômico, cujo objetivo geral é o de criar espaços de 

interseção do global com o local e o regional, priorizando-se a avião regional, levando a 

indústria aeronáutica a investir em modelos menores, destinados a transportar pequenas 

cargas e passageiros entre pequenas cidades ao redor de grandes cidades. A autora 

destaca ainda que essa seria uma lógica pertinente para entender a construção do 

aeroporto regional não fosse por dois motivos: o poder aquisitivo da classe média 

brasileira, que tem como conseqüência o baixo consumo do transporte aéreo e do 

turismo e a não consolidação do agronegócio na Zona da Mata Mineira, eliminando as 

possibilidades do desenvolvimento de um setor agrícola capitalizado e dinâmico. A 

implantação e a localização do aeroporto ocasionaram grande impacto ambiental e 

social, atingindo inclusive áreas de sítios arqueológicos. Situado numa extensa várzea 

rodeada por um anfiteatro de serra de grande importância paisagística, uma das maiores 

críticas a respeito da localização do aeroporto recai sobre a distância do mesmo em 

relação a Juiz de Fora – cerca de 40 quilômetros. Instalado em território fronteiriço dos 

municípios de Goianá e Rio Novo, o aeroporto regional e a historia de sua construção 

não deixam de espelhar o  histórico jogo de poder da elite política regional: o de 

associar estoques de terras, com empreendimentos de alcance regional e lucratividade 

imediata, com ampla reconversão do capital social para a contabilidade da política local. 

Segundo o Plano Diretor elaborado pela Fundação João Pinheiro de Minas Gerais em 

2002,  a construção se fez a partir da implantação inicial de uma pista de pouso e 

decolagem com 1.800 metros de comprimento e 30 metros de largura. Já o terminal de 

passageiros ocupa uma área de 1950 km² e o terminal de cargas possui uma área de 

2.000 m².  
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Do ponto de vista econômico, o aeroporto se justificará quando for capaz de 

exportar, o que na pauta interna inclui desde os componentes para a indústria 

automobilística, até a fruticultura de montanha, em especial a produção da região das 

cidades de Barbacena e Carandaí, incluindo os móveis da região de Ubá, os laticínios de 

toda a Zona da Mata Mineira e o café e os inúmeros produtos industriais da própria 

Zona da Mata Mineira.  

 Além do aeroporto, foi construído em Juiz de Fora o Centro Regional de 

Convenções (antigo CONEX, atualmente denominado EXPOMINAS JF), nas margens 

da Rodovia BR-040, próximo ao trevo de acesso ao Distrito de Torreões. Também 

incentivado pelo ex-governador Itamar Franco, contou com orçamento de R$ 25 

milhões e objetiva  alavancar a economia da cidade, estimulando o comércio e os 

serviços. Para tanto, conta com  sete auditórios, que podem receber até dez mil pessoas. 

A Construtora Mello Azevedo terraplenou o terreno localizado às margens da BR-040 e 

alterou a rede de drenagem existente no local, canalizando um importante córrego que 

equilibra os mananciais da cidade. 

Entre a BR-040 e o Aeroporto Regional da Zona da Mata Mineira deverá ser 

construída uma variante que funcionará como um rodo-anel em Juiz de Fora, de modo a 

dar operacionalidade intermodal aos projetos em andamento, incluindo melhor 

acessibilidade à estação aduaneira, ou seja, ao porto seco localizado no Distrito de Dias 

Tavares, localizado próximo às instalações da Mercedes-Benz.  

Logicamente, o custo de transporte será um fator fundamental na concorrência 

entre o transporte aéreo e o transporte rodoviário, sem contar que este tipo de frete tem 

um valor social muito grande, na medida em que emprega uma parcela significativa da 

força de trabalho num país de dimensões continentais. Porém, a logística aeroportuária 

deverá ainda incluir a construção do anel rodoviário, conforme já assinalado, além da 

ligação expressa com Juiz de Fora até a BR-040, o que deverá ser efeito através da 

Cidade Alta pela Via São Pedro ou Interbairros e pela Via Remonta. Consorciados com 

a prefeitura e o capital imobiliário, é possível antever a construção de projetos paralelos 

à estrutura viária intermodal prevista.  

Com os novos investimentos previstos para o eixo da Rodovia BR-040, acredita-

se que um novo tempo-espaço se estrutura na área urbana de Juiz de Fora, 

revalorizando-a, incluindo novos usos e contatando-a diretamente com 

empreendimentos que perpassam escalas geográficas mais amplas, incluindo as 

exportações e o Mercosul. Para tanto, vale destacar o projeto de matriz energética para a 
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região, que inclui a expansão do Gasoduto Rio-Juiz de Fora-Belo Horizonte até o 

Centro de Operação de Gás de Juiz de Fora (COG-JF, localizado em Igrejinha), a usina 

de gás construída às margens da BR-267, a usina termelétrica de Juiz de Fora e a PCH 

de Picada em Torreões, que já conta com projetos estruturados de ecoturismo e 

valorização imobiliária no seu entorno. A Usina de Picada pretende abastece de energia 

todo o processo industrial da Companhia Paraibuna de Metais, sendo o excedente 

comercializado pela CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais. O alagamento e 

a implantação da infra-estrutura necessária à construção impactaram diretamente a 

localidade de Monte Verde, enquanto que o perímetro compreendido entre a usina e a 

extremidade a montante do remanso do reservatório pode tornar-se uma unidade de 

conservação de uso direto. 

Apesar de estar prevista pela prefeitura a construção de um anel rodoviário com 

a finalidade de regular e conter a expansão e o uso desordenado da cidade – a Via 

Coletora -, verifica-se um movimento do mercado imobiliário na implantação de 

investimentos às margens da rodovia. Recentemente, o mega projeto Alpha Ville 

Urbanismo – grande empresa do setor imobiliário paulista, com projetos espalhados por 

várias cidades do país, anunciou a sua chegada a Juiz de Fora. As características do 

empreendimento assemelham-se a construção de um bairro ou “região” de uso 

exclusivo dos moradores e usuários, isto é, do tipo fechado com todos os bens e serviços 

necessários, incluindo pequenas instalações industriais e galpões, tentando se 

assemelhar a uma apequena cidade planejada, fazendo lembrar a concepção urbanística 

de jogos simulados em computador do tipo “SIM CITY”.  

Em Juiz de Fora, a empresa já recebeu as diretrizes ambientais da prefeitura da 

cidade  e concluiu os estudos preliminares da Alpha Ville Juiz de Fora, estando prestes 

a apresentá-los oficialmente às autoridades do município. Situado às margens da BR-

040, o empreendimento terá 1.000.000 m² de área verde, constituindo um complexo 

residencial com investimento da ordem de R$ 70 milhões e criando mais de seis mil 

empregos – 600 apenas nas obras de infra-estrutura.  

Encontram-se também em construção, também às margens da mesma rodovia, 

empreendimentos imobiliários do tipo granjeamento em condomínio fechado e dois 

centros empresariais de negócios (business park), dentre outros. Configura-se aí, de 

forma bastante clara, a nova área de expansão da cidade, que inclusive remete à 

necessidade da atualização da legislação urbana, pois a presença de tantas inovações 
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requer um ordenamento específico para a região ou pelo menos uma atualização da 

legislação urbana de Juiz de Fora. 

No caso do Park Sul, mais precisamente, o espaço foi organizado de forma a 

aliar a segurança de um modo geral a todas as funções ali presentes, com a possibilidade 

de transformar o lugar num ponto de convivência e consumo para a população de classe 

média alta da cidade. Para a população residente mais próxima, em especial a do 

Município de Matias Barbosa, funcionalmente um subúrbio dormitório de Juiz de Fora, 

a empresa concebeu a “escola internacional”, que tem como objetivo principal a 

inclusão social de crianças através do ensino bilíngüe de português e inglês, com 

atividades que funcionarão em período integral. Amenidades e segurança marcam o 

perfil do empreendimento, com a presença de espaços de convivência para descanso e 

desfrute de amenidades, tais como jardins (projeto paisagístico de Burle Marx), teatro 

de arena  para shows de música, apresentações de dança, leitura de poesias, narração de 

histórias, etc. Conta ainda com a segurança de um posto da Policia Militar do Estado de 

Minas Gerais.  

A Empresa Pangea pertence ao grupo U&M, empresa de construção pesada, 

como barragens, operação de minas, obras de infra-estrutura, construção de estradas e 

aeroportos, atuando principalmente na Amazônia e no Estado de Minas Gerais. A 

referida empresa dedica-se a promoção de empreendimentos imobiliários na região de 

Juiz de Fora, sejam para locação no conceito build to suit (pronto para ocupar) ou 

diretamente para venda. 

Os business park foram pensados operacionalmente como forma de racionalizar 

e compartilhar custos. O primeiro deles, o supracitado Park Sul, foi construído no 

Município de Matias Barbosa, limítrofe à divisa com Juiz de Fora, em área de expansão 

urbana. Ocupa antiga área do lixão de Juiz de Fora, que foi transformado em aterro 

sanitário deslocado para montante da estrada e agora tem seu próprio território. Da 

Prefeitura de Matias Barbosa o empreendimento recebeu isenção fiscal por 30 anos do 

imposto sobre circulação de mercadorias (ICM) e do imposto sobre serviços (ISS) A 

prefeitura disponibilizou ainda uma área de 330.000 m² para a locação dos 1.300.000 m² 

da superfície total do empreendimento, sendo que grande parte deste estoque 

compreende a revitalização biológica do ex-lixão de Juiz de Fora. 

A Pangea Empreendimentos congrega uma série de projetos consorciados e com 

as mais diferentes atividades e funções. Empreende e participa da implantação do 

Condomínio Residencial Estrela Sul, com área total de 520.000 m², localizado em 
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antiga área de encostas  cobertas de pasto e, portanto, desocupada. Muito bem 

localizado, situa-se entre os principais bairros da zona sudoeste da cidade e próximo à 

Universidade Federal de Juiz de Fora. Próximo daí, no lado oposto ao Vale da Avenida 

Independência e ao lado da Universidade Federal de Juiz de Fora, a empresa participou 

da implantação do primeiro shopping center da cidade – o Shopping Independência – e 

ainda da construção de um complexo imobiliário com 220.000m², com torres de 

escritório e hotel. Outros empreendimentos fazem parte da empresa. Porém, sob o ponto 

de vista da inovação, destaca-se o Centro Empresarial Tec Park, na rota da BR-040. A 

iniciativa é resultado de uma parceira entre a Prefeitura de Juiz de Fora, a Pangea 

Empreendimentos, a Medquímica Indústria Farmacêutica, a Quiral Química (empresa 

incubada na Universidade Federal de Juiz de Fora), o Centro Industrial de Juiz de Fora e 

o futuro Parque Tecnológico de Juiz de Fora (Partec). O empreendimento apresenta-se 

como um completo centro empresarial, situado estrategicamente entre Rio de Janeiro, 

São Paulo e Belo Horizonte, próximo ao aeroporto regional e, principalmente, ligado a 

empresas não poluentes, com elevado apelo tecnológico e cultura de inovação.  

O Tec Park foi lançado com uma infra-estrutura completa numa área de 130 mil 

m². Foram investidos cerca de R$ 60 milhões e foram criados cerca de 1.500 empregos. 

Em parceria com a empresa de telefonia TELEMAR, são prestados os seguintes 

serviços: telefonia avançada, acesso a Internet, redução de custos de ligações a longa 

distância, guarita blindada, portaria informatizada, monitoramento 24 horas por câmera 

de vídeo, central de infra-estrutura para instalação de interfones e serviço de 

manutenção, limpeza e segurança. Além de todos estes serviços, o Tec Park ainda prevê 

um completo centro de serviços com agência bancária, correios, restaurante, café, centro 

de treinamento, centro de medicina ocupacional e posto de abastecimento de 

combustíveis. 

A concepção do Centro Tecnológico de Juiz de Fora inclui o emprego de 

funcionários altamente qualificados (não só por criarem produtos inovadores, mas pelo 

aperfeiçoamento constante), provocando o aumento das faixas salariais dos setores 

envolvidos. No caso de Juiz de Fora, provavelmente serão as empresas de softwares, de 

fármacos e aquelas ligadas à biotecnologia as principais envolvidas. O setor imobiliário 

também deve participar, conforme aponta o Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas) local.   

O parque pretende funcionar como um centro de excelência, onde a integração 

com as empresas tradicionais será fundamental para alavancar o desenvolvimento da 
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região. O conhecimento produzido deverá ser multiplicado pelos estudantes e 

profissionais, ou seja, o recém-formado profissional do mercado local. A forma de 

gestão do parque tecnológico deverá ser definida pelos empresários, a fim de garantir o 

bom funcionamento desta interface. Está prevista também a participação de empresas de 

tecnologia de ponta, universidades e institutos de pesquisa, todos instalados num espaço 

comum, de modo a estimular a troca constante de conhecimento. A concepção do 

parque tecnológico e sua implantação estão sendo articuladas em Juiz de Fora através da 

parceria entre Sebrae, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e Prefeitura de Juiz 

de Fora.  

A participação da pesquisa aplicada desenvolvida pela UFJF e seu  

relacionamento com o setor produtivo é mais nítido através das ações do Núcleo Softex 

– 2000 (um dos 20 núcleos implantados no Brasil para estímulo à produção e 

exportação de softwares) e do Centro Regional de Inovação e Transferência de 

Tecnologia (CRITT), criado em 1995 e destinado a fomentar o empreendedorismo na 

área de informática. Ao CRITT são atribuídas as funções de assistência tecnológica às 

empresas da cidade e região e de incubadora de empresas de base tecnológica.  

As bases da circulação e da distribuição de bens, informações e capitais estão 

encaminhadas no espaço urbano e regional de Juiz de Fora e sua área de influência. 

Diferentes atores presentes buscam uma articulação que impulsionem a economia local 

e regional e a integre nos fluxos de negócios globais. As novas bases de acumulação 

presentes no território caminham na forma de realização da reestruturação produtiva, 

aqui entendida como o estabelecimento de novas formas e escalas de espaço-tempo, 

com o intuito de configurar um novo modo de organização de espaço para as sociedades 

modernas, mudando-as na forma como até então haviam se ordenado. A esse respeito, 

MENEZES (2004:15) conclui da seguinte forma: 

 

“Existe uma instância mediadora entre as tecnologias de informação e as 

condições reais de produção e circulação. Na verdade, são formas de melhor 

realização, inscritas como fixos no território. São, por exemplo, todos os 

empreendimentos em projeto ou execução acima analisados. Nossa 

preocupação centra-se sobre o padrão e a função de fixos territoriais 

necessários à realização produtiva. A especificidade diz respeito à inserção 

regional na divisão territorial do trabalho numa economia que se orienta na 

busca de ampliação do fórum comercial. Tanto a malha viária quanto a rede 
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logística atendem ao mercado ampliado da circulação e distribuição de 

mercadorias, insumos, equipamentos, força de trabalho e consumidores. Na 

escala local, os sistemas de comunicação e os empreendimentos imobiliários 

consorciam o capital produtivo e financeiro através de um mecanismo de 

alianças do empresariado local e não-local, nacionais e estrangeiros, cuja 

realização se processa através do consumidor da e na região” (MENEZES, 

2004:15).  

 

Ainda o grande motor da economia de Juiz de Fora é o mercado imobiliário, já 

que é possível continuamente verificar sua capacidade de inovação e reinvenção. Ele 

está presente em parceria com todos os grandes empreendimentos aqui citados, seja no 

mercado urbano ou de conversão para o urbano, através do granjeamento (áreas com 

mais de 2.000 m², que funcionam como áreas de lazer e segunda residência da classe 

média) e dos condomínios fechados que abundam no entorno das áreas remanescentes 

rurais, seja acoplado a projetos de preservação ambiental onde o setor imobiliário pode 

criar uma série de regras de controle urbanístico para que agregue sempre e sempre mais 

valor ao solo.  

Recentemente, a região recebeu aporte financeiro federal para que a Rodovia 

Rio de Janeiro-Juiz de Fora  se tornasse melhor e mais segura. Com um financiamento 

de R$ 42,18 milhões do BNDES, a Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-

Rio de Janeiro (Concer) duplicou 37 km de pistas entre Matias Barbosa e Juiz de Fora, 

em Minas Gerais. O projeto contribuiu para a redução do número de acidentes, além de 

diminuir o tempo de viagem entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora. O investimento total 

da Concer no projeto foi de R$ 108 milhões. Foram duplicadas cinco pontes, além de 

construídos dois retornos e barreiras separando os dois sentidos das pistas. Com sua 

conclusão, a empresa homogeneizou a qualidade dos seus serviços, uma vez que o 

restante da rodovia administrado pela Concer já possuía pistas duplas. A realização das 

obras permitiu ainda a redução dos custos logísticos associados aos transportes de 

produtos numa estrada vital para a integração econômica da Região Sudeste. Os 

investimentos ao longo do eixo rodoviário deverão significar também a montagem de 

uma estrutura territorial que deverá transbordar para conexões com outros sistemas 

viários inter-regionais e intra-regionais e, especificamente intermodal, como no caso do 

Aeroporto Regional da Zona da Mata Mineira, cujo projeto se inscreve na diretriz 

estadual que busca, através do planejamento regional, definir e potencializar clusters 
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econômicos regionais mineiros. Os clusters econômicos podem ser definidos como 

concentrações de empresas e entidades do mesmo ramo de atividades associadas numa 

mesma região geográfica, cuja interligação  se dá por um eixo rodoviário, o que gera a 

necessidade da presença na área de fornecedores especializados, provedores de serviços 

e instituições. 

O governo de Minas Gerais, ao lançar o Projeto Cresce Minas, em 2000, 

concebido e coordenado pela FIEMG, inseriu Juiz de Fora nos seguintes clusters: 

automobilístico, laticínios, mobiliário, têxtil e vestuário. É interessante notar que não 

são elencadas as maiores indústrias presentes na região, pertencentes ao setor de 

transformação, que revelam por sua natureza e importância geopolítica o caráter de 

complementaridade e junção no projeto econômico nacional. 

No âmbito regional, recentemente consolidou-se a expansão do setor de 

informação, comunicação e cultura, a partir da organização Rede Panorama de jornal, 

rádio, rádio via internet, televisão e todos os serviços da internet, como afiliadas do 

Sistema Globo de Telecomunicações e da Globo.com, em que ambas buscam atender a 

um determinado perfil regionalizado de produção. É importante apreender que a 

regionalização da mídia, além de cumprir um preceito constitucional, significa muitos 

outros valores em jogo, dos mais éticos aos mais competitivos. Na verdade, o sistema de 

comunicação regional atende aos anseios de consolidação do mercado interno regional, 

da ampliação do mercado interno nacional, da ampliação geral do consumo e do reforço 

da identidade regional, da auto-estima e do regionalismo,  impulsionando a  produção 

de mão-de-obra qualificada local, de talentos e de tecnologias geradas na própria região. 

Além de um rico conteúdo local que abrange informação, entretenimento, diversão, 

relacionamento, serviços on line e comércio eletrônico, o ipanorama.com cria produtos 

para as mídias interativas, sempre associadas à Internet: web, wap, banda larga e TV 

interativa são alguns exemplos.  

Apostando na interatividade e na integração regional, o sistema amplia o tempo 

em sua grade programação e no investimento de consumidores “internautas” do 

provedor Globo.com, incluindo a transmissão diária do noticiário local pela internet, de 

modo a atingir os “internautas” de todo o estado. O espaço destinado ao jornalismo foi 

ampliado de 16 para 40 minutos diários e são divulgadas informações de  129 

municípios da Zona da Mata e Vertentes, atingindo um público total de 1 milhão e 700 

mil telespectadores. Uma equipe foi criada em Barbacena para a cobertura de 43 

cidades. A rede empregou jovens profissionais formados pela Universidade Federal de 
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Juiz de Fora, incorporou novos talentos e profissionais já estabelecidos na região, trouxe 

assessoria externa para a região e introduziu uma nova competição na  mídia local, 

enfatizando a importância de garantir ao cidadão o seu direito de expressão e a 

possibilidade de conquista da auto-imagem local e regional.  

Posto isso, analisemos mais alguns dados a respeito da composição e do 

desempenho da economia municipal. Um aspecto importante é o relativo incremento no 

contingente ocupado em relação à PEA total, que passou de 42% em 1970 para 48% em 

1980, subindo para 50% em 1992 (PJF, 2004:283).  

Na composição interna, o setor industrial teve um leve declínio enquanto o setor 

terciário mantém o seu crescimento, confirmando o município como um pólo prestador 

de serviços. Percebe-se que houve uma baixa participação do setor primário. A queda 

participativa também é acentuada nas atividades ligadas à administração pública. O 

setor terciário não só apresentou uma participação bem maior como também um 

aumento mais significativo do subsetor Prestação de Serviços em relação ao do 

Comércio.   

Atualmente, Juiz de Fora possui uma economia altamente diversificada, com o 

setor terciário aumentando seu peso relativo no quadro das atividades econômicas.  

 O setor industrial, no esforço de recuperação empreendido a partir de meados da 

década de 1970, passou por uma alteração significativa na sua estrutura: os ramos 

tradicionais, principalmente o têxtil, entraram em declínio e o metal-mecânico tornou-se 

o principal responsável pelo desempenho industrial. Em menor grau, os ramos do 

vestuário e de produtos alimentares foram adquirindo expressão econômica. 

Essa alteração foi conseqüência da implantação de empreendimentos como a 

então Siderúrgica Mendes Júnior na produção de laminados e trefilados de aços longos 

e a Companhia Paraibuna de Metais na produção de zinco e derivados.  

A política recessiva adotada pelo governo federal reduziu postos de trabalho em 

todo o país durante a década de 1990. Em Juiz de Fora, a crise do desemprego foi 

recompensada pelos esforços locais.   

Na década de 1990, comércio e serviços foram os responsáveis pelo decréscimo 

do número de empregos. Apesar da contribuição da indústria para esse decréscimo, os 

ramos industriais de material de transporte, papel, papelão, editoração e gráfica e 

material elétrico foram os que, percentualmente, mais cresceram. A queda no nível de 

emprego no ramo metal-mecânico, embora não fosse indicio suficiente de retração 

econômica desta atividade, denotou algum tipo de transformação no processo produtivo. 
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Em termos de arrecadação federal, a participação desse ramo industrial foi a mais 

expressiva entre todas as atividades.  

No setor terciário cabe ressaltar, em termos de expansão do emprego, os serviços 

médicos, odontológicos e veterinários e o comércio atacadista. Os serviços industriais 

de utilidade pública foram os que se expandiram, mais do que duplicando o número de 

empregos, muito embora, em termos absolutos, não fossem absorvedores de mão-de-

obra.  

Quanto ao setor primário, na medida em que o município se firmava como uma 

economia notadamente urbana, o mesmo passou por um longo período de retraimento 

de suas atividades e só mais recentemente começou a apresentar sinais de recuperação.  

Apesar das dificuldades, Juiz de Fora fortaleceu o caráter urbano de sua base 

econômica que, em função da diversidade de atividades, conforma um potencial de 

crescimento capaz de se traduzir em um efetivo desenvolvimento econômico. A Tabela 

5.15 apresenta a composição setorial do PIB de Juiz de Fora em 1985 e 1995: 

 

Tabela 5.15 – Composição setorial do PIB de 
Juiz de Fora (%) em 1985 e 1995 

Ano 1985 1995 
Serviços  69,4 63,9 
Indústria 30,1 35,4 
Agropecuária 0,5 0,7 
Total 100,0 100,0 

        Fonte: GONÇALVES (1998) apud ÂNGELO (2008:29).  

 

Observe as Figuras 5.21 e 5.22, que apresentam, respectivamente, a evolução do 

Produto Interno Bruto de Juiz de Fora no período 1970/2005 e a distribuição do Produto 

Interno Bruto por setor da economia em Juiz de Fora no período 1970/2005:  
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Figura 5.21 – Evolução do Produto Interno Bruto de Juiz de Fora – 

1970/2005 

    

Fonte: Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br> apud ÂNGELO (2008:35).   

 

Figura 5.22 – Distribuição do Produto Interno Bruto por setor da economia 

em Juiz de Fora – 1970/2005 

 

 Fonte: Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br> apud ÂNGELO (2008:35).   

 

A análise das figuras apresentadas acima revela uma tendência de crescimento 

do PIB de Juiz de Fora, principalmente o do setor terciário, apesar de a partir de 1996 

verificar-se a tendência à estabilização desse crescimento. Deve-se ressaltar que até o 

ano de 2008 a prestação de serviços não era levada em consideração na metodologia de 
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cálculo do PIB adotada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o que 

deixava Juiz de Fora em desvantagem, já que a dinâmica econômica da cidade é, em sua 

maior parte, movida pelo setor terciário. É possível verificar que em todos os anos 

analisados a contribuição do setor terciário foi substancial. Em 2005, o setor terciário 

contribuiu com 75,30% do PIB total. Observe agora a Figura 5.23, que mostra a 

participação do Produto Interno Bruto de Juiz de Fora no PIB do Estado de Minas 

Gerais no período 1970/2005: 

 

Figura 5.23 – Participação do Produto Interno Bruto de Juiz de Fora no 

Produto Interno Bruto de Minas Gerais – 1970/2005 

 

 Fonte: Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br> apud ÂNGELO (2008:36).   

 

Analisando a figura apresentada acima, é possível verificar que a participação do 

PIB de Juiz de Fora no PIB do estado vem decrescendo nos últimos anos. Todavia, 

certamente a economia de Juiz de Fora não deve ser classificada como estagnada, visto 

que ela continua tendo uma participação importante na terceira maior economia do país, 

ou seja, a economia mineira. Segundo ÂNGELO (2008:36), baseando-se em dados do 

IPEA, em 2005 o município obteve a posição de 5.º maior PIB do Estado de Minas 

Gerais, ficando atrás apenas de Belo Horizonte, Contagem, Betim e Uberlândia.   

O setor industrial em Juiz de Fora apresenta um perfil bem diversificado. Os 

segmentos mais representativos são os ramos de vestuário, calçados e artefatos de 

tecidos, constrição civil, produtos alimentícios e têxtil. 
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  Estes segmentos apontam algumas potencialidades da economia municipal, 

permitindo o estabelecimento de tendências futuras, incluindo a utilização do espaço 

urbano nos próximos anos. 

Desta forma, o setor têxtil e o de confecções, que atualmente fazem de Juiz de 

Fora um referencial no mercado regional e nacional, responsável inclusive pela 

consagração de Juiz de Fora como a “Cidade das Malhas”, em virtude das 

transformações que vêm ocorrendo em todo o mundo, correm o risco de perderem a 

importância que possuem. Especialmente a indústria têxtil vem enfrentando uma forte 

concorrência de outras regiões que contam com um parque mais moderno. Estes fatores 

fazem com que este ramo industrial tenha um grande desafio, embora tenha boas 

condições de se expandir em alguns nichos, principalmente o de fabricação de meias, 

onde mais de 50 empresas locais atendem ao mercado nacional (PJF, 2004:290). 

O setor de produtos alimentícios tem procurado superar esta nova realidade, 

destacando-se ultimamente até mesmo na geração de empregos, incorporando novas 

tecnologias, através de contratos com importantes centros de pesquisa, sobretudo no 

segmento de laticínios (UFV, Instituto Cândido Tostes e CRITT). 

A indústria de construção civil vem se beneficiando de uma relativa expansão do 

mercado local, também motivado pela fixação permanente ou não de pessoas de outros 

municípios, atraídos pela oferta de serviços, especialmente os educacionais. 

Há uma possibilidade de expansão localizada do setor metalúrgico a curto prazo, 

particularmente do subsidiário da indústria automobilística implantada no município. 

Entretanto, os vetores do dinamismo econômico apontam, estruturalmente, para outros 

setores do sistema produtivo. 

 O perfil do comércio em Juiz de Fora pode ser caracterizado pela distribuição 

do número de contribuintes no comércio varejista e atacadista. 

O comércio varejista se destaca nos ramos de tecidos, roupas, calçados, 

acessórios de vestuário e artigos de armarinho.  

Trata-se, acima de tudo, de um setor relevante para a economia municipal, cuja 

expansão está intimamente relacionada à função de pólo regional desempenhada pela 

cidade.  

Uma característica marcante na sua forma de organização em Juiz de Fora é a 

aglutinação em galerias e pequenos centros comerciais que reforçam a função 

econômica da Área Central da cidade. O comércio atacadista não apresenta a mesma 

magnitude, em número de empresas, do varejista. Sua estrutura reafirma a importância 
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da indústria do vestuário, de calçados e de artefatos de tecidos, uma vez que os 

estabelecimentos comerciais ligados a essas atividades ocupam o 2.º lugar em número 

de empregos (PJF, 2004:292). Na relativa fragilidade do comércio atacadista, o ramo de 

produtos farmacêuticos e de perfumaria é exceção, pela presença de uma empresa 

significativa no mercado. 

O setor de serviços possui também um papel importante na economia do 

município, extrapolando-o para a região. A entrada de novos estabelecimentos 

industriais tenderá a produzir impactos diretos e imediatos na atividade econômica da 

cidade, provocando um aumento da demanda no setor de comércio e de serviços. A 

tendência aponta no sentido de aumentar os serviços gerados por novos 

estabelecimentos, principalmente de pequeno e médio porte, ainda que possa ocorrer 

simultaneamente um aumento da importação de bens e serviços advindos de fora do 

município. 

Outras mudanças estruturais podem ser esperadas no setor, como a redução de 

funcionários, provocada pela automatização em alguns segmentos (setor bancário, por 

exemplo), a superação de limitações locais, como no transporte aéreo e a implantação 

de infra-estrutura para eventos, entre outros. Na verdade, atualmente o município já 

conta com o seu terminal de cargas aéreo e também com uma melhor regulamentação e 

infra-estrutura para grandes eventos. Não se pode ignorar também a importância 

crescente que o setor informal vem desempenhando no município, envolvendo 

principalmente o comércio e a prestação de serviços. 

Com relação à agropecuária, na segunda metade da década de 1990, houve uma 

certa melhoria na produtividade do milho e do feijão, em parte como resultado de 

programas municipais específicos para estas culturas. Outras atividades que não 

contaram com um incentivo mostraram um declínio da produtividade, como é o caso do 

arroz e do café. Cabe destacar que a fruticultura vem crescendo nos últimos anos, o que 

demonstra que a mesma pode constituir uma importante atividade econômica do 

município. 

A pecuária de leite, segmento tradicional, embora venha sofrendo um relativo 

decréscimo de produtividade, ainda constitui atividade de grande destaque no 

município. As preocupações dos produtores locais estão voltadas para um aumento da 

eficiência, a fim de enfrentar a concorrência cada vez maior de outras regiões.  

O Censo Agropecuário de 2006, realizado pelo IBGE, identificou os principais 

rebanhos e produtos agrícolas de Juiz de Fora. Entre os rebanhos, estão o bovino 
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(47.457 cabeças), o suíno (81.380 cabeças), o eqüino (420 cabeças), o bufalino (6 

cabeças), o asinino (30 cabeças), o muar (160 cabeças), o caprino (60 cabeças), o de 

galinhas (2.500 cabeças), o de codornas (4.000 cabeças), o de galos, frangos, frangas e 

pintos (833.300 cabeças) e o de vacas ordenhadas (19.700 cabeças). Entre as lavouras 

permanentes, destacam-se a banana (599 toneladas), o café beneficiado (252 toneladas), 

a goiaba (50 toneladas), a laranja (20 toneladas), o limão (10 toneladas) e a tangerina 

(40 toneladas). Entre as lavouras temporárias, destacam-se a cana-de-açúcar (6.500 

toneladas), o feijão em grão (233 toneladas), a mandioca (352 toneladas) e o milho em 

grão (2.592 toneladas). Com relação à silvicultura e à extração vegetal, destacam-se a 

madeira para carvão vegetal (796 toneladas), a lenha (10.773 m3) e a madeira em tora 

para diversas finalidades (1.325 m3).  

Com relação à qualidade de vida em Juiz de Fora, é interessante analisarmos os 

dados de IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) referentes ao município. A Figura 

5.24 apresenta a evolução do IDH-M e de suas componentes em Juiz de Fora no período 

1970/2000: 

 

Figura 5.24 – Evolução do IDH-M e de suas componentes em Juiz de Fora – 

1970/2000 

  

     Fonte: Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br> apud ÂNGELO (2008:37). 

   



 207 

A figura apresentada acima permite verificar que o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDH-M) de Juiz de Fora aumentou no decorrer das últimas 

décadas. Em 1970 ele era de 0,575 e em 2000 era de 0,828, ocupando a 9.ª posição no 

ranking estadual, coeficiente classificado como alto pela Organização das Nações 

Unidas (ONU). Entretanto, é importante ressaltar que desde a década de 1970 notam-se 

modificações na contribuição de cada componente do IDH-M em Juiz de Fora. 

Observa-se um aumento crescente da contribuição dos componentes educação e 

expectativa de vida em todas as décadas, diferente da componente renda, que na última 

década diminuiu o seu peso no cálculo do indicador.  

Com relação à variável educação, as modificações podem ser explicadas pelo 

fato de Juiz de Fora ter se consolidado nos últimos anos como um pólo educacional, 

atendendo não só a população local, mas também toda a sua área de influência, fazendo 

de Juiz de Fora um lócus de mão-de-obra qualificada.  

A redução da componente renda do IDH-M se associa à inserção de Juiz de Fora 

em uma economia globalizada através dos Planos Estratégicos e do city-marketing que, 

na busca pela competitividade e por tornar-se atraente para os investimentos, acaba por 

atrair uma população de baixa renda oriunda de municípios vizinhos, que se integram no 

circuito inferior da economia e se instalam na periferia urbana do município.  

Porém, de modo geral, a população de Juiz de Fora apresenta condições de vida 

superiores à média nacional e estadual, o que é ratificado pelos indicadores que colocam 

a cidade no grupo de cidades de alto desenvolvimento humano, ou seja, aquelas de 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) igual ou superior a 0,800, para o que 

contribuem especialmente os componentes longevidade e educação.  

A expectativa de vida ao nascer, na cidade, é de 72,3 anos, comparável ao 

Estado do Rio Grande do Sul (72,13 anos), mas superior à de Minas Gerais (70,55 anos) 

e do Brasil (67,7 anos) como um todo. A taxa de alfabetização atinge o nível de 95,29% 

(PJF, 2004:127).  

O valor do Índice de Gini, que retrata a desigualdade de renda, é de 0,58. Esse 

índice refere-se ao aspecto mais desfavorável do desenvolvimento humano na cidade. 

Pode-se observar também que sua posição relativa nos cenários estadual e nacional tem 

piorado na última década. 

É importante avaliar os indicadores em conjunto, na busca de possíveis 

fragilidades encobertas pelos valores dos indicadores municipais, deduzidos por valores 

médios, através dos quais a variação interna de condições de vida não se explicita. 
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Nesse caso específico, o Índice de Gini faz a previsão de fortes contrastes internos, 

indicando a necessidade de estudos sobre a heterogeneidade do município, a fim de se 

detectar as porções territoriais em que os altos padrões não se verificam. 

No período 1991-2000, a taxa de mortalidade infantil do município diminuiu 

22,51%, passando de 29,50 (por mil nascidos vivos) em 1991 para 22,86 (por mil 

nascidos vivos) em 2000. Já a esperança de vida ao nascer cresceu 4,03 anos, passando 

de 68,00 anos em 1991 para 72,03 anos em 2000 (PJF, 2004:127).   

A renda per capita média do município cresceu 34,58%, passando de R$ 311,64 

em 1991 para R$ 419,40 em 2000. A pobreza (medida pela proporção de pessoas com 

renda domiciliar per capita inferior a R$ 75,50, equivalente à metade do salário mínimo 

vigente em agosto de 2000) diminuiu 33,05%, passando de 21,1% em 1991 para 14,1% 

em 2000. A desigualdade cresceu: o Índice de Gini passou de 0,57 em 1991 para 0,58 

em 2000 (PJF, 2004:127).  

No período 1991-2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-

M) de Juiz de Fora cresceu 7,67%, passando de 0,769 em 1991 para 0,828 em 2000. A 

dimensão que mais contribuiu para este crescimento foi a Longevidade, com 37,4%, 

seguida pela Educação, com 34,6% e pela Renda, com 27,9%. Neste período, o hiato de 

desenvolvimento humano (a distância entre o IDH do município e o limite máximo do 

IDH, ou seja, 1) foi reduzido em 25,5%. Se mantivesse esta taxa de crescimento do 

IDH-M, o município levaria 12,2 anos para alcançar São Caetano do Sul (SP), o 

município com o melhor IDH-M do Brasil (0,919) ou 1,8 anos para alcançar Poços de 

Caldas (MG), o município com o melhor IDH-M do Estado (0,841) (PJF, 2004:127).  

Em relação aos outros municípios do Brasil, Juiz de Fora apresenta uma situação 

boa: ocupa a 145ª posição, sendo que 144 municípios (2,6%) estão em situação melhor e 

5.362 municípios (97,4%) estão em situação pior ou igual. Em relação aos outros 

municípios do Estado, Juiz de Fora apresenta uma situação boa: ocupa a 9ª posição, 

sendo que 8 municípios (0,9%) estão em situação melhor e 844 municípios (99,1%) 

estão em situação pior ou igual. 
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5.2.3 – Aspectos relativos à organização territorial e ao uso e ocupação do solo  

 

 

  

O Município de Juiz de Fora ocupa uma área total de 1.429,8 km2, estando 

dividido em quatro distritos: o Distrito-Sede (Distrito de Juiz de Fora), com área de 

724,385 km2, o Distrito de Torreões, com 374,5 km2, o Distrito de Rosário de Minas, 

com 225,6 km2 e o Distrito de Sarandira, que ocupa uma área de 103,8 km2 (PJF, 

2004:165). A Tabela 5.16 apresenta um resumo da ordenação do território municipal, 

com as respectivas unidades administrativas: 

 

Tabela 5.16 – Ordenação territorial do Município de Juiz de Fora 
Distritos Núcleos Urbanos Povoados 

Juiz de Fora (sede) Juiz de Fora (cidade) --- 
Rosário de Minas (vila) --- 
Penido --- Rosário de Minas 
Valadares --- 
Torreões (vila) Monte Verde 

Torreões 
Humaitá Toledos  
Sarandira (vila)  --- 

Sarandira 
Caetés  --- 

Aglomerados Urbanos Isolados 
Paula Lima, Dias Tavares, Chapéu D’Uvas, Igrejinha e Filgueiras 

        Fonte: PJF (2004:165).  

 

De acordo com a Lei Municipal n.º 6.910/1986, que trata da divisão territorial do 

Município em seus Capítulos II e III, o Distrito-Sede tem sua superfície dividida em 

Área Urbana e Área Rural. O Decreto Municipal n.º 4.087/1988 descreve o seu 

Perímetro Urbano, ou seja, estabelece os limites da Área Urbana, que abrange cerca de 

400 km2, correspondente a 56% do total da área do Distrito-Sede, restando cerca de 320 

km2, ou seja, 44% de Área Rural. Os demais Distritos são compostos pelos Núcleos 

Urbanos (que correspondem à Área Urbana) e a Área Rural. Tal legislação identificou a 

existência de sete Núcleos Urbanos, que tiveram seus perímetros descritos 

posteriormente pelo Decreto Municipal n.º 4.210/1989.  

A Lei Municipal n.º 6.910/1986 subdividiu também a Área Urbana do Distrito-

Sede em Zona Urbana (espaço da área urbana que engloba predominantemente as áreas 

caracterizadas como urbanizadas e ocupadas, podendo compreender pequenos vazios 
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que são áreas não ocupadas existentes no interior da malha urbana) e Zona de Expansão 

Urbana (espaço da área urbana que compreende predominantemente espaços vazios e 

pouco adensados, previstos para a expansão urbana da cidade). A Figura 5.25 apresenta 

a ordenação do território do Município de Juiz de Fora: 

 

Figura 5.25 – Ordenação territorial do Município de Juiz de Fora 

 

Fonte: PJF (2004:125). 
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Com a finalidade de melhor aplicar o planejamento, foram criadas, também por 

esta lei, as Unidades Territoriais (UTs). Estas unidades constituíam-se em subdivisões 

da Área Urbana do Distrito-Sede, estabelecidas “de acordo com as características físico-

urbanísticas e sócio-econômicas peculiares a cada uma”, conforme aponta o Artigo 5.º 

do Capítulo III da referida lei. 

Posteriormente, a Lei Municipal n.º 4.219/1989 criou 81 Regiões Urbanas (RUs) 

em unidades menores e mais coesas quanto à suas características, que subdividem a 

porção mais contínua e densamente ocupada da cidade, não abrangendo toda a extensão 

do Perímetro Urbano. 

As RUs agrupavam vários loteamentos e bairros, mas de modo objetivo tiveram 

seus limites devidamente estabelecidos. A partir de então, a Região Urbana foi adotada 

como a unidade espacial básica para os Censos Demográficos de 1991 e 2000 e para a 

Contagem Populacional de 1996.   

Os limites entre Unidades Territoriais e Regiões Urbanas não são totalmente 

coincidentes, basicamente porque a metodologia utilizada no processo de regionalização 

partiu da maior unidade (UT) para a menor (RU), ou seja, do geral para o específico. A 

Figura 5.26 apresenta as 81 RUs:  
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Figura 5.26 – Regiões Urbanas de Juiz de Fora 

 

Fonte: PJF (2004).  
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O Perímetro Urbano do Distrito-Sede, tal como delimitado pela Lei Municipal 

n.º 6.910/1986, é considerado grande em relação à área efetivamente urbanizada. Apesar 

disto, optou-se pela manutenção deste limite por considerar que, apesar do baixo índice 

de urbanização em grande parte de sua área, a sua ocupação poderá ser melhor 

controlada estando dentro do âmbito do PDDU. 

O PDDU definiu também que os limites das Áreas Urbanas nos Distritos, os 

chamados Núcleos Urbanos, também definidos pela Lei Municipal n.º 6.910/1986, 

poderiam ser revistos em função da necessidade de atendimento ao crescimento de sua 

população.  

As UTs (Unidades Territoriais) que dividiam a Área Urbana do Distrito-Sede 

foram abolidas, assim como as RUs (Regiões Urbanas), dando lugar às Regiões de 

Planejamento (RPs) e às Unidades de Planejamento (UPs), que passaram então a 

compor os diferentes níveis de ordenação territorial, abrangendo toda a área do 

Perímetro Urbano. 

Até 1980, Juiz de Fora não dispunha de uma legislação urbana sistematizada que 

regesse o seu crescimento. Vigorava, até então, o Código de Obras, editado em 1938 

que, muito genérico no controle dos loteamentos e parcelamentos, foi revelando-se 

inadequado e ultrapassado não só em relação à legislação federal de 1979, como 

também à própria evolução urbana da cidade. 

Por força da Lei Federal n.º 6.766/1979, que passou a exigir legislação 

específica sobre parcelamento em cidades com mais de 50.000 habitantes e criou o 

procedimento de diretrizes prévias, a Prefeitura sancionou a Lei Municipal n.º 

5.740/1980, fixando normas específicas para desmembramentos, fusões e loteamentos 

no Município de Juiz de Fora. 

A partir daí, as reformulações na lei vigente e a criação de outros instrumentos 

legais resultaram no documento oficial denominado Legislação Urbana Básica do 

Município de Juiz de Fora, composto pela Lei do Parcelamento do Solo (6.908, de 

31/05/1986), Lei que dispõe sobre Edificações no Município de Juiz de Fora (6.909, de 

31/05/1986) e Lei do Uso e Ocupação do Solo (6.910, de 31/05/1986). Esse conjunto 

dotou o município de instrumentos de planejamento importantíssimos, possibilitando-

lhe direcionar as ações da administração pública com base nos principais objetivos (PJF, 

2004:188): 

• Promover o interesse coletivo sobre o particular; 

• Ordenar o crescimento da cidade; 
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• Otimizar os recursos financeiros públicos em execução de obras e 

investimentos, compatibilizados com infra-estrutura; 

• Possibilitar o fácil acesso da população aos equipamentos urbanos e 

comunitários; 

• Controlar o adensamento populacional adequando-o à capacidade de 

atendimento dos equipamentos públicos e à utilização do espaço urbano. 

A legislação sobre parcelamento, efetivada na Lei Municipal n.º 5.740/1980, 

revogou o Código de Obras de 1938 no que se referia ao parcelamento do solo, 

instituindo mecanismos próprios de regulamentação, mediante dispositivos como (PJF, 

2004:188/189): 

• A criação de modelos de parcelamento que procuraram estabelecer 

proporcionalidade entre área e testada de lotes (adotou-se como modelo mínimo o que 

exigia área mínima de 300 m2 e testada mínima de 10 m);  

• A doação de áreas à municipalidade em novos loteamentos, que foi ampliada 

de 8% (Código de Obras) para 15%, com exceção dos arruamentos (previstos em, 

aproximadamente, 20%); 

• A criação de normas específicas para loteamentos populares, inclusive de 

modelo de parcelamento mínimo, com lotes de área mínima igual a 200 m2;  

• O aumento das exigências quanto ao sistema viário, com ampliação da largura 

mínima das vias. 

Por sua vez, a Lei Municipal n.º 6.908/1986, ao procurar corrigir falhas 

detectadas na Lei Municipal n.º 5.740/1980, ordenou o parcelamento do solo na Área 

Urbana do Município, definindo modelos/tipologias de parcelamento por UTs 

(Unidades Territoriais), criadas pela Lei do Uso e Ocupação do Solo, estabelecendo 

requisitos urbanísticos mínimos para sua aplicação. Assim, para cada UT e conforme o 

tipo de parcelamento (residencial, popular, industrial, granja), foram definidos modelos 

mínimos (Anexo 5 – Lei Municipal n.º 6.910/1986), sem distinção para Zona Urbana e 

Zona de Expansão Urbana.  

O Anexo 2 estabeleceu uma hierarquização de vias e respectivas características 

(dimensões mínimas), enquanto o Anexo 3 definiu áreas e testadas mínimas dos lotes, 

bem como comprimento máximo de quadra. 

Na Área Rural, o parcelamento obedece ao modelo rural da região estabelecido 

pelo órgão federal competente.  
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A Lei Municipal n.º 6.908/1986 seguiu os preceitos básicos da Lei Federal n.º 

6.766/1979 com pequenos acertos, como no percentual mínimo de área repassada pelos 

loteadores ao Poder Público e pequenas alterações de ordem funcional; manteve os 

modelos recomendados pela Lei Municipal n.º 5.740/1980, criando, apenas, os atuais 

modelos MP1 (125 m2) para loteamentos populares de baixa renda, e MP8 (3.000 m2), 

único modelo destinado a granjas, absorvendo a Lei Municipal n.º 1.169/1958.  

Mais recentemente, algumas lacunas foram preenchidas, como a aprovação, pela 

Câmara Municipal, de uma legislação específica para loteamentos populares, com 

dimensões de vias diferenciadas das exigidas pela Lei Municipal n.º 6.908/1986 em seu 

Anexo 2.  

Essa lei, porém, é omissa com relação aos processos de fusão de áreas e 

utilização de glebas que não tenham sofrido nenhum tipo de parcelamento, pois não 

exige diretrizes específicas para tal. Isto se deve à inexistência de modelo máximo para 

parcelamento. No caso de reparcelamento do solo com modelos maiores que o 

parcelamento original, ocorre, muitas vezes, uma distorção do planejamento para o qual 

foi baseado todo o dimensionamento de infra-estrutura. Esta situação é agravada em 

função do modelo de parcelamento MP3 ser generalizado para a maioria das UTs, pois 

introduz lotes de pequenas dimensões, onde anteriormente se previam lotes maiores, 

provocando, no mínimo, um adensamento maior do que a projeção de infra-estrutura.  

Em resumo, a aplicabilidade da Lei Municipal n.º 6.908/1986 segue os preceitos 

básicos da Lei Federal n.º 6.766/1979, podendo o Poder Público exercer seu papel de 

direcionador e ordenador do crescimento urbano, uma vez que a legislação lhe atribui 

poderes para permitir ou coibir e fiscalizar, valendo-se tanto de uma quanto da outra. 

Através da Lei de Parcelamento e de suas diretrizes, que são os estudos prévios 

realizados pelo órgão planejador, devem ser fornecidas ou até exigidas, quando assim o 

Poder Público julgar conveniente, providências específicas anteriores à aprovação e 

implantação de qualquer parcelamento (desmembramento ou loteamento). É 

interessante ressaltar a importância da elaboração dessas diretrizes para o planejamento 

do município, bem como o papel do técnico na sua elaboração, para que os loteamentos 

sejam implantados em áreas viáveis e com grande aproveitamento da infra-estrutura, 

cabendo à Administração Municipal a prática da fiscalização e, em alguns casos, a 

imposição de sanções jurídicas. A falha do Poder Público, neste papel, resulta, por 

exemplo, nos loteamentos irregulares.  
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É interessante destacar a importância das diretrizes também na escolha de áreas 

públicas e de suas destinações. Observa-se, em contrapartida, a inexistência de uma 

política urbana de utilização dessas áreas, no contexto das regiões a que pertencem, que 

viabilize demandas e carências de equipamentos públicos.  

A Lei do Uso e Ocupação do Solo é um dos instrumentos que ordena e 

regulamenta toda a ocupação da Área Urbana do território de Juiz de Fora e dos seus 

distritos.  

A legislação em vigor definiu a Área Urbana e a Área Rural e, 

conseqüentemente, o Perímetro Urbano, que foi dividido em Zona Urbana (área 

efetivamente ocupada) e Zona de Expansão Urbana. A Área Urbana foi dividida, 

segundo as características mais ou menos homogêneas e acompanhando os limites dos 

loteamentos, em 16 partes, denominadas Unidades Territoriais (UTs), além dos Núcleos 

Urbanos (nos Distritos), para os quais foram definidos zoneamentos no Anexo 5 da Lei 

Municipal n.º 6.910/1986. Com exceção da Unidade Territorial I, que foi totalmente 

detalhada, via por via, o restante das UTs possui zoneamento genérico para toda a sua 

extensão territorial. 

O zoneamento tem como função a definição de tipologias de uso e ocupação, 

mesclando atividades complementares e compatíveis com o uso residencial, dentro de 

uma mesma região (UT). Assim, os usos procuram respeitar as limitações e 

características do local, de acordo com as necessidades expressas pela coletividade, 

tanto para população residente como para usuários. Desta forma, foram disciplinadas, 

com maior rigor, as atividades inconvenientes à saúde, ao bem-estar e à segurança das 

populações vizinhas (Anexo 7), definindo localização e porte para as atividades (usos) 

permitidas, complementados pela ocupação estipulada através dos modelos 

discriminados nos Anexos 6 e 8. 

Através de agrupamento criterioso (Anexo 7), montou-se um quadro básico de 

listagem de atividades.   

As atividades são limitadas pelo porte, mantendo relação de compatibilidade 

com o local e vizinhança da região. Foram criadas, para cada Unidade Territorial, vias 

denominadas “corredores de bairro”, para as quais foram estipulados zoneamentos 

específicos com limitações também específicas. Estes corredores abrigam atividades de 

comércio e prestação de serviços e, dependendo da região, têm zoneamento menos 

restritivo que o restante da UT, com modelos de ocupação, às vezes, maiores também. 
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Resumidamente, o zoneamento define os usos e a forma com que essas 

atividades vão se implantar no espaço urbano, através dos modelos de ocupação – que 

tomam como base a área mínima de lote e testada (Anexo 8).  

Para fins de zoneamento foram estabelecidas quatro zonas de uso e ocupação do 

solo:  

• Zona Residencial (ZR) – ZR1, ZR2 e ZR3; 

• Zona Comercial (ZC) – ZC1, ZC2, ZC3, ZC4 e ZC5; 

• Zona Industrial (ZI) – CDI; 

• Zona de Uso Múltiplo (ZUM) – ZUM1 e ZUM2.  

Foram também instituídas zonas especiais, através de legislações próprias (leis 

ou decretos), como por exemplo: 

• Bacia Hidrográfica da Represa Dr. João Penido; 

• Reserva Biológica Municipal do Poço D’Antas; 

• Reserva Biológica Municipal de Santa Cândida; 

• Parque Municipal da Lajinha.  

A Reserva Biológica Municipal do Poço D’Antas foi criada pelo Decreto 

Municipal n.º 2.794/1982, com uma área de 277 ha. Cumpre uma importante função 

ecológica, abrigando diversas espécies da fauna e da flora, contribuindo ainda para o 

equilíbrio climatológico. Abriga as nascentes do Córrego D’Antas, que até 2006 era 

utilizado como manancial de abastecimento de água do município. A legislação não lhe 

atribui finalidades recreativas, sendo admitido apenas atividades com fins educacionais, 

culturais e científicos, mediante licença do Poder Público Municipal. A evolução dos 

processos de regeneração, nos últimos anos, acabou integrando-a à Fazenda da Floresta, 

de propriedade particular, constituindo-se aí um único ecossistema. 

A Reserva Biológica Municipal de Santa Cândida foi implantada pelo 

Decreto Municipal n.º 2.904/1983, possuindo uma área total de 113,3 ha. A legislação 

estabelece objetivos de preservação e de proteção de recursos naturais e usos permitidos 

somente para fins científicos, culturais e educacionais. 

O Parque Municipal da Lajinha possui uma área total de 60,8 ha, 

desapropriada e declarada de utilidade pública pelo Decreto Municipal n.º 2.115/1978. 

O Decreto Municipal 2.733/14982 atribuiu-lhe o nome e a função de parque. O uso de 

seus espaços é orientado por um plano diretor, que definiu as áreas destinadas ao lazer 

ativo e contemplativo e os setores de uso restrito. 
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A Área de Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica da Represa Dr. João 

Penido possui 68 km2 e é protegida pela Lei Municipal n.º 6.087/1981, que contém 

dispositivos sobre o parcelamento, o uso e a ocupação do solo, mas também pela Lei 

Municipal n.º 7.255/1987, que proíbe atividades incompatíveis com os objetivos 

preservacionistas propostos. È o principal manancial de abastecimento público de água 

do município e conta com um sistema completo, que poderá ser otimizado com a 

viabilização de propostas de transposição de bacias. A expansão do Distrito Industrial II 

aumenta o risco de uma ocupação inadequada, principalmente nos vales dos Córregos 

Campo Grande, Olaria e Aldeia, comprometendo o manancial. Atualmente esta bacia 

encontra-se em razoável estado de conservação, embora apresente apenas porções de 

áreas florestadas em forma de bosques isolados. O desmatamento atingiu praticamente 

todas as matas ciliares, as matas de topos de morros e as matas das nascentes. É 

importante destacar o texto da legislação, voltado praticamente para o uso e o 

parcelamento do solo que, ainda não regulamentado em definitivo, por si só justifica a 

necessidade de revisão e complementação da legislação vigente, associadas a um plano 

de recuperação ambiental da bacia.  

Além destas, existem outras áreas de especial interesse ambiental, protegidas ou 

não por legislação específica. Entre essas áreas, estão o Parque do Museu Mariano 

Procópio, a Unidade de Produção Fazenda São Judas Tadeu, o Parque Halfeld, o 

Bosque do Bairu, a Mata do Recanto dos Lagos, a Área de Proteção Ambiental do 

Krambeck, o Parque Urbano do Morro do Imperador, a Mata da Fazenda da Floresta, a 

Mata do Distrito Industrial, o Mirante de São Bernardo, a Mata do Linhares, a Área de 

Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica da Represa de São Pedro, a Área de Proteção 

Ambiental da Bacia de Captação do Ribeirão do Espírito Santo, a Área de Proteção 

Ambiental das Bacias Hidrográficas dos Córregos Bastinho e Serafim e a Área de 

Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe. 

Além disso, é importante ressaltar que o Código Florestal estabelece proibições 

de corte de vegetação nos topos dos morros (terço superior), nas declividades 

acentuadas (superiores a 45 graus), nos arredores dos rios, lagos naturais e artificiais e 

das nascentes, ainda que intermitentes (raio mínimo de 50 m). Em Juiz de Fora, houve 

um desmatamento generalizado justamente nas feições de especial interesse ecológico, 

restando, de forma geral, apenas as matas em encostas com elevadas declividades e 

difícil acesso. No tocante à ocupação, ainda que a Lei Federal n.º 6.766/1979 (Lei 

Lehmann) contenha dispositivos claros com relação à manutenção de reserva 
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obrigatória mínima, de 15 m de largura em cada lado dos cursos d’água, constata-se que 

essas faixas non aedificandi foram quase totalmente ocupadas e estão sujeitas às 

inundações na ocasião das cheias. Dentro da macha urbana, parte dos cursos d’água foi 

submetida a canalizações abertas e fechadas (tamponadas), estabelecendo-se condições 

especiais de ocupação. Normalmente, nesses cursos d’água sujeitos a intervenções, as 

faixas que correspondem ao seu leito maior foram ocupadas por vias de fundo de vale. 

A complexidade e a diversidade de situações mostram que os interesses públicos e 

ambientais podem ser assegurados com o estabelecimento de critérios diferenciados de 

ocupação para cada bacia hidrográfica ou trecho de curso d’água.  

A legislação permite a criação de outras zonas especiais sujeitas às limitações 

urbanísticas específicas, com vistas à preservação de recursos naturais, patrimônio 

histórico e arquitetônico, proteção ambiental e ecológica, proteção da saúde pública, 

segurança pública ou implantação de empreendimentos de cunho institucional. 

Embora a Lei de Uso e Ocupação do Solo se refira à Área Urbana do município, 

ela trata, também, dos denominados Núcleos Urbanos, definidos pelo Anexo 2, com 

seus respectivos zoneamentos estipulados no Anexo 5. 

Além do uso e ocupação, a Lei Municipal n.º 6.910/1986 define, em seu Anexo 

5, modelos mínimos de parcelamento do solo, incluindo limitações, disposições 

urbanísticas e procedimentos que orientam sua aplicação e fiscalização.  

A Legislação Urbana Básica foi responsável por causar um grande impacto, uma 

vez que, até 1986, Juiz de Fora não possuía nenhuma legislação urbanística, à exceção 

do Código de Obras de 1938. A aprovação desse conjunto de leis repercutiu na marcha 

dos empreendimentos e no próprio mercado imobiliário que se recusava a aceitá-la, haja 

vista os inúmeros decretos que renovavam datas de alvarás para construção baseados no 

código antigo, impossibilitando a imediata aplicação da legislação. Porém, somente 

mais de dez anos depois da entrada em vigor de tal legislação, é que se começou a 

vislumbrar uma paisagem urbana diferenciada no nível de ocupação do solo. Tudo isso 

retardou o processo de avaliação desta legislação, mas não se pode esquecer, também, 

das posturas das próprias administrações públicas, que não davam continuidade à 

questão urbanística de que trata a legislação básica. 

Segundo o PDDU (PJF, 2004:190), genericamente, pode-se notar alguns pontos 

críticos: 
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• Com referência às questões dos usos e suas categorias, nota-se a necessidade 

de aprofundamento e, até, de maior flexibilidade no agrupamento ou criação de novos 

grupos de atividades; 

• Algumas categorias de uso de comércio e serviços têm porte idêntico ao de 

uso industrial, o que as tornam agressivas em certas regiões onde o zoneamento atual as 

permitem; 

• As categorias de usos industriais demandam um maior desmembramento e a 

criação de novos grupos com uma avaliação maior de seus impactos. 

• Existem análises e debates a respeito dos modelos de parcelamentos mínimos 

autorizados por lei, havendo indicativos de que ela deva estipular, também, em alguns 

casos, os modelos máximos; 

• Alguns parâmetros definidos para os modelos de ocupação, em função da 

metragem dos lotes, no Anexo 8, necessitam revisão, principalmente com a introdução 

de novos instrumentos que admitam o solo urbano com bases mais reduzidas, pois os 

coeficientes são altíssimos; os demais merecem estudos, permitindo a sua viabilização.  

Na análise sobre o zoneamento, é importante salientar o fato de a lei não 

diferenciar os corredores de comércio e de serviços dos corredores de tráfego, o que 

propicia, em vários casos, um aumento excessivo do adensamento e uma sobrecarga da 

infra-estrutura destas vias e de suas periferias (isto acontece porque os zoneamentos 

destas vias normalmente são mais amplos e os modelos de construção têm maiores 

coeficientes e maiores taxas de ocupação). 

Outro destaque é a referência ao tipo de zoneamento estipulado para a área 

central da cidade, para a qual estão autorizados os maiores modelos de construção, que 

chegam a ter até 6,5 de coeficiente, com taxa de ocupação de 100% até o 3.º pavimento. 

Este tipo de modelo tem propiciado embasamentos e ocupações por demais agressivos 

para a estrutura urbana da região, que sofre um processo de inchaço e excessivo 

adensamento, sobrecarregando suas vias, em geral estreitas, à exceção das Avenidas Rio 

Branco, Getúlio Vargas e Francisco Bernardino. Mesmo nessas avenidas os modelos 

mais permissivos e alguns usos de porte maior têm reflexos nas suas infra-estruturas, 

causando enormes transtornos ao tráfego.   

É importante ressaltar ainda que a existência de grandes áreas reservadas, além 

de colocar limites claros à expansão urbana em certas direções, influencia a modelagem 

da cidade na medida em que criam externalidades negativas ou amenidades atraentes 
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para o estabelecimento ao seu redor. Não há dúvida de que esses 

constrangimentos/atrações foram criados socialmente, mas se tornaram quase tão 

difíceis de remover ou modificar como a fisiografia ou o clima, constituindo hoje forças 

de coerção muito importantes para a evolução morfológica da cidade. Segundo PJF 

(2004:22), essas áreas podem ser incluídas em quatro classes: áreas florestadas, lagos 

(represas), áreas militares e áreas de grandes equipamentos sociais.  

No passado, as áreas florestadas foram removidas com excessiva facilidade. 

Ainda que atualmente exista uma legislação protetora e uma consciência mais clara da 

necessidade de preservação dos remanescentes das reservas naturais do município e 

também um relativo desinteresse de destruí-los em proveito da agropecuária, não se 

pode esquecer as constantes denúncias de agressão humana contra os lagos mais 

importantes da cidade, como as represas Dr. João Penido e São Pedro, pois ainda que 

façam parte do sistema de abastecimento da cidade, tais ameaças não deixam abandonar 

a hipótese de que as reservas de vegetação venham eventualmente a ser destruídas se 

condições institucionais para garantir a sua integridade não forem tomadas desde logo. 

Além de manter tais áreas, é importante também estabelecer corredores silvestres de 

ligação (corredores ecológicos) entre as mesmas, a fim de garantir à fauna local a 

possibilidade de aproveitar melhor a potencialidade ecológica representada por esses 

remanescentes de Mata Atlântica.  

No que se refere às áreas militares, a de maior dimensão é a situada na área da 

Remonta. Na verdade, a área deve ter dimensões ainda maiores que as indicações 

constantes nos mapas disponíveis.  

A extensão da área e o fato de o Exército ter uma estrutura pouco afeita à 

realização de operações imobiliárias têm gerado uma tendência a que a área permaneça 

relativamente intocada no horizonte temporal do processo de expansão urbana do 

município. Porém, tal tendência pode ser qualificada como parcial, já que a dinâmica do 

processo de produção e reprodução do espaço urbano não pode ser definida por leis 

rígidas e tendências absolutas.  

Finalmente, há alguns equipamentos urbanos de grande porte que são capazes de 

barrar ou, alternativamente, estimular o desenvolvimento da cidade na sua direção ou na 

sua periferia. Neste sentido, podemos citar o Parque Municipal da Lajinha, o Campus da 

Universidade Federal de Juiz de Fora e, até certo ponto, também o aeroporto da cidade. 

Se os dois primeiros são uma garantia bastante efetiva da preservação de ambientes 

privilegiados que não se pode prever que sejam removidos, o outro apresenta, ao 
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contrário, algumas externalidades negativas, como os ruídos intensos produzidos pelos 

aviões e os riscos apresentados pela sua decolagem/aterrissagem. Deve ser observado 

que, embora a existência do aeroporto tenha induzido a criação de grandes loteamentos 

na área, sua ocupação não se deu tão intensamente como se supunha, devendo-se este 

fato provavelmente a externalidades negativas. Isto, é claro, não garante que esta seja 

uma tendência impossível de ser revertida no futuro.  

 

 

 

5.2.4 – Aspectos relativos ao uso da água  

 

  

 

Em Juiz de Fora, a gerência dos serviços de água e esgotos é realizada pela 

CESAMA (Companhia de Saneamento Municipal), uma empresa pública municipal de 

direito privado que opera os mananciais superficiais e os poços profundos do município 

e ainda realiza análises da qualidade das águas destes mananciais e também dos poços 

particulares.  

Criada em 1990, a CESAMA está vinculada à Prefeitura de Juiz de Fora. 

Recebeu inicialmente o nome de Companhia de Saneamento e Pesquisa do Meio 

Ambiente, sucedendo ao então Departamento Municipal de Água e Esgotos, criado em 

1963 e cujo primeiro presidente foi o engenheiro Itamar Franco, que posteriormente 

veio a ocupar a Presidência da República.   

Assim, em julho de 1990, através da Lei Municipal n.º 7.762, surgiu a 

CESAMA, resultante da transformação do Departamento Municipal de Água e Esgotos 

(DAE) - uma entidade autárquica - em uma empresa pública, com personalidade 

jurídica de direito privado e dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial, cabendo à Prefeitura de Juiz de Fora e ao Departamento Municipal de 

Limpeza Urbana (DEMLURB) – este último minoritariamente – o seu controle 

acionário. 

A partir de 03/09/2001 a razão social da Companhia de Saneamento em Pesquisa 

do Meio Ambiente foi alterada para Companhia de Saneamento Municipal, 

permanecendo a sigla CESAMA, visto que a empresa não tem como atribuições as 

atividades de planejamento e gestão ambiental do município e sim aquelas de 
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planejamento e execução de seus sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário.  

Em 2000 a empresa contava com um total de 741 empregados próprios, atuando 

no planejamento, construção e operação dos sistemas de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário do município de Juiz de Fora (MKM, 2002:06 – Vol. I).  

 

 

 

5.2.4.1 - Sistema de produção de água 

 

 

 

5.2.4.1.1 - Sistema atual 

 

 

 

O atual sistema de produção de água do Município de Juiz de Fora conta com 

três mananciais de superfície (Sistema São Pedro, Sistema Dr. João Penido e Sistema 

Norte, Sistema CDI ou Sistema Industrial), alguns poços profundos e vários poços 

particulares, profundos ou artesianos, além de algumas captações em pequenos 

mananciais e/ou nascentes. Somando os três sistemas atualmente em operação ao 

Sistema Poço D’Antas (desativado desde 2006, é prevista sua utilização apenas em 

situações emergenciais), chega-se a uma capacidade de produção de água de 1.450 l/s 

(MKM, 2002:06 – Vol. I). A CESAMA opera também um total de 11 poços profundos 

que, somados, atingem uma produção de 50 l/s (MKM, 2002:06 – Vol. I). Tais poços 

estão presentes nas seguintes localidades: Caetés, Dias Tavares, Filgueiras, Floresta, 

Granjas Bethel II, Igrejinha, Nossa Senhora de Lourdes, Paula Lima, Retiro IV, Rosário 

de Minas e Sítio da Cachoeira. Somando-se a produção de água de todas essas fontes de 

abastecimento, chega-se a uma capacidade máxima de produção de água de 

aproximadamente 1.600 l/s (http://www.cesama.com.br). Além disso, existem ainda 

algumas localidades onde o abastecimento não é controlado pela CESAMA, “como em 

Chapéu D’Uvas, que utiliza água bruta de uma fazenda com bom manancial e 

Valadares, que possui manancial próprio, com filtro lento” (PJF, 1996:84/85 apud 

MACHADO, 1998:74).    
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O Sistema Dr. João Penido, integrante do atual sistema de produção de água de 

Juiz de Fora, tem seu manancial representado pela Bacia Hidrográfica da Represa Dr. 

João Penido, respondendo atualmente por 55% do abastecimento d’água à população 

atendida pela rede geral de distribuição.  

Conforme apontam BRANCO e ROCHA (1986:01), a represa foi construída no 

ano de 1934 “com a finalidade de servir de reservatório de acumulação de águas para 

abastecimento da cidade de Juiz de Fora”. Edificada a barragem, foram represadas as 

águas do Ribeirão dos Burros ou Ribeirão dos Pintos, um afluente do Rio Paraibuna.  

A represa está localizada a nordeste do município, a 16 km de distância do 

centro da cidade. A bacia de contribuição ocupa uma área de 68 km2 e, segundo 

PEREIRA (1991:09), “o volume armazenado de água no reservatório é de 16.000.000 

m3 e a vazão regularizada é de 750 l/s”. Apesar de modesto, o Ribeirão dos Burros ou 

Córrego dos Pintos é o responsável por alimentar a Represa Dr. João Penido, 

constituindo seu principal tributário e possuidor de um grande potencial hídrico. A 

represa apresenta as seguintes características morfométricas (PEREIRA, 1991:09): 

� Comprimento máximo: 7,25 km; 

�  Largura máxima: 1,7 km; 

� Profundidade máxima: 10,90 m; 

� Profundidade média: 6,53 m; 

� Área do lago: 3,7 km²; 

� Perímetro: 17,8 km.   

O Sistema Dr. João Penido é constituído de uma barragem de acumulação com 

tomada d’água e extravasor tipo tulipa, adutora de água bruta por gravidade, estação de 

tratamento convencional, elevação, reservação e distribuição. A barragem mede 11,5 m 

de altura e 80 m de comprimento, construída no Ribeirão dos Burros, seu principal 

tributário e afluente do Rio Paraibuna. Também são tributários importantes os córregos 

Grama, Vargem Grande e Vista Alegre. 

O sistema conta ainda com duas estações de tratamento de água (ETAs):  a ETA 

Dr. João Penido, com produção de cerca de 150 l/s, e a ETA Marechal Castelo Branco, 

atualmente com capacidade de produção de cerca de 650 l/s. Dessa forma, o sistema 

conta atualmente com uma vazão regularizada de 800 l/s (MKM, 2002:07 – Vol. I). 

Ambas as ETAs realizam o tratamento do tipo convencional, que consta, 

resumidamente, das etapas de captação, coagulação, floculação, decantação, filtração, 

desinfecção e correção do pH. A Figura 5.27 mostra a Represa Dr. João Penido: 
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Figura 5.27 – Represa Dr. João Penido 

 

Fonte: Assessoria de Comunicação - CESAMA 
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O Sistema Norte é formado pela Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Espírito 

Santo, que drena uma área de 148,7 km2 e responde atualmente por 35% do 

abastecimento público de água do Município de Juiz de Fora. Localiza-se a noroeste do 

Município de Juiz de Fora, quase que totalmente em zona rural.  O Ribeirão do Espírito 

Santo, principal corpo hídrico da bacia, nasce a uma altitude de 840 metros e deságua 

no Rio Paraibuna a uma altitude de 640 metros. Os principais afluentes do Ribeirão do 

Espírito Santo são o Córrego Gouveia e o Córrego Vermelho pela margem esquerda e o 

Córrego Barreiro e o Córrego Penido pela margem direita. O ponto de maior altitude na 

bacia está localizado próximo à Fazenda da Laje, com 914 metros de altitude. Já o seu 

ponto mais baixo, a 640 metros de altitude, fica localizado na foz do Ribeirão do 

Espírito Santo, em sua chegada no Rio Paraibuna. 

A captação se processa no Ribeirão do Espírito Santo, no limite da área 

desapropriada pelo Distrito Industrial, através de uma pequena barragem de 

regularização. Tem produção máxima de cerca de 505 l/s (MKM, 2002:07 – Vol. I), o 

que corresponde à capacidade atual da ETA Walfrido Machado Mendonça, onde é 

realizado o tratamento do tipo convencional. Nesse sistema, a água é transportada até a 

ETA por elevatória, através de uma adutora construída em ferro fundido, com diâmetro 

de 400 mm. Junto ao tratamento, tem-se um reservatório com capacidade volumétrica 

de 2.000 m3, de onde é feita a distribuição à Zona Norte, inclusive ao Distrito Industrial.  

Essa bacia tem como principal uso o abastecimento de água potável para a 

população de Juiz de Fora, sendo praticadas aí também as atividades de irrigação de 

pequenas culturas e atividades agropecuárias, pouco expressivas na região. A atividade 

agrícola na bacia pode ser considerada inexpressiva, observando-se apenas a existência 

de culturas temporárias (milho, arroz e feijão), representando 0,26% da área total e sem 

a utilização de defensivos agrícolas, mas também culturas permanentes (café), 

representando 0,12% da área total, com pequena utilização de defensivos agrícolas, sem 

apresentar ainda riscos para o manancial (http://www.cesama.com.br). A pecuária já 

predominou na área da bacia, onde se observa a vasta extensão coberta por vegetação 

rasteira, aproveitada somente para pastagens. Com o desmatamento ocorrido na região, 

constata-se um grande número de nascentes desprotegidas e a ausência de matas 

ciliares, aliadas ao grande número de áreas alagáveis, com potencial para reservas 

hídricas, sendo drenadas e transformadas em pastagens, promovendo uma escassez de 

água de fim de seca, trazendo preocupação para um cenário futuro dos recursos hídricos 

na bacia. 
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Observa-se também a ocorrência da exploração mineral através da extração de 

saibro, principalmente na sub-bacia hidrográfica do Córrego Penido, causando 

degradação ambiental e contribuindo para o assoreamento dos cursos d’água da bacia.   

A diminuição da disponibilidade de água na bacia e a expansão agropecuária da 

região podem representar um sério problema para a qualidade das águas em um futuro 

próximo. A Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Espírito Santo vem sofrendo mudanças, 

inclusive com a implantação de grandes empreendimentos, entre os quais podemos citar 

a construção da Usina Termoelétrica de Juiz de Fora, do Residencial Hípica Caracol e 

do Gasoduto, que geraram grande movimentação de terra, reduziram a área de cobertura 

vegetal e facilitaram muito o assoreamento dos cursos d’água da bacia. A Figura 5.28 

mostra o Ribeirão do Espírito Santo, no trecho onde a CESAMA realiza a captação: 

 

Figura 5.28 – Ribeirão do Espírito Santo 

 

             Fonte: Disponível em: <http://www.cesama.com.br>. Acesso em: 10 jan. 2009.  

 

O Sistema São Pedro é formado pela Bacia Hidrográfica da Represa dos 

Ingleses (ou Represa do Cruzeiro de Santo Antônio ou Represa de São Pedro), 

localizada no setor oeste do Município de Juiz de Fora e ocupando uma área de 13,0 
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km2. Criada em 1943, a represa teve o início da sua operação no ano de 1967. Distante 8 

km da malha urbana da cidade, tem como principal tributário o Córrego São Pedro, com 

vazão de 40,4 l/s (http://www.cesama.com.br).  

O manancial responde atualmente por 8% do abastecimento público de água 

potável do município. Em época de estiagem, contribui com 2,5% da produção máxima. 

A menor vazão da barragem em 50 anos é de 38 l/s. No inverno, a vazão média é menor 

que 120 l/s e no verão a vazão máxima é superior a 150 l/s (http://www.cesama.com.br).  

A barragem de terra possui 200 m de comprimento e 5 m de altura. A área do 

espelho d’água é de 0,04 km2 e a variação máxima de nível observada na barragem é de 

2 m (http://www.cesama.com.br). A água bruta captada na represa de São Pedro é 

conduzida, por gravidade, através de uma adutora de concreto, com diâmetro de 600 

mm e com 2.580 m de extensão até a ETA São Pedro, que trata atualmente, em média, 

130 l/s (MKM, 2002:07 – Vol. I), variando de acordo com o nível da represa. A ETA 

utiliza o processo convencional de tratamento de água, da qual a água é conduzida ao 

reservatório situado sob o seu pavimento térreo, de onde é recalcada por duas 

elevatórias, anexas à estação, para três reservatórios localizados à jusante, de onde sai 

para distribuição. O Sistema São Pedro tem uma oferta de água bastante comprometida 

no período de estiagem, quando a vazão é drasticamente reduzida.  

O manancial possui localização privilegiada, junto à área de expansão urbana 

topograficamente elevada, além de grande importância paisagística. Encontra-se 

atualmente ameaçado por um processo de degradação desencadeado por atividades 

incompatíveis e pela ocupação concentrada ao longo das planícies de inundação. 

Existem assoreamentos intensos em época de estiagem, quando a vazão é drasticamente 

reduzida. 

A represa localiza-se em área particular cedida através de contrato por 

exploração parcial pelo serviço público. A principal atividade econômica desenvolvida 

na área da bacia hidrográfica é a pecuária. 

A bacia de acumulação da Represa de São Pedro está muito exposta, em termos 

sanitários, com a existência de vários núcleos habitacionais implantados e em expansão, 

além da Rodovia BR-040, que corta boa parte da bacia com tráfego intenso na região da 

represa. Esta bacia sofre com os usos do solo incompatíveis e a sua ocupação 

desordenada, com a crescente urbanização, com os desmatamentos e com a construção 

de fossas assépticas às margens do manancial sem a utilização de critérios técnicos.  
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A represa é atualmente protegida contra a entrada de pessoas e animais. Não 

existe uma legislação municipal de proteção da bacia e do manancial, o que a torna mais 

vulnerável à especulação imobiliária. 

A Represa de São Pedro atende aos seguintes bairros: Lourdes, São Pedro, Novo 

Horizonte, Aeroporto, Jardim da Serra, Marilândia, Santana, Tupã, Alto dos Pinheiros, 

Jardim Casablanca, Morada do Serro, Adolfo Vireque, Mirante, Serro Azul, Martelos e 

uma pequena parte do Dom Bosco. As Figuras 5.29 e 5.30 mostram a Represa de São 

Pedro: 

 

Figura 5.29 – Represa de São Pedro  

 

             Fonte: Disponível em: <http://www.cesama.com.br>. Acesso em: 10 jan. 2009.  
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Figura 5.30 – Represa de São Pedro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Arquivo pessoal de Christian Ricardo Ribeiro.   

 

A Figura 5.31 mostra a alteração realizada no perfil do relevo para a implantação 

da Rodovia BR-040: 

 

Figura 5.31 – Alteração no perfil do relevo para a implantação da Rodovia 

BR-040 

 
Fonte: MACHADO (1998:22).  
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Cabe também mencionar aqui o Sistema Poço D’Antas, cuja ETA compacta foi 

desativada desde 2006, por localizar-se em área de preservação. O manancial é 

representado pela pequena Represa do Poço D’Antas, que recebe e represa as águas do 

Córrego D’Antas. A produção média era de 15l/s (MKM, 2002:07 – Vol. I). O Bairro 

Santo Antônio e alguns bairros adjacentes a ele, até então abastecidos pelo Sistema 

Poço D’Antas, são agora atendidos pelo Sistema Dr. João Penido. Esse sistema 

contribuía com apenas 1% do abastecimento público de água potável do município.  

Esse sistema possui uma oferta de água reduzida na época da estiagem, havendo 

a necessidade de complementação por outros mananciais quando ainda encontrava-se 

em atividade. Situada no setor leste de Juiz de Fora, a Represa do Poço D’Antas foi 

criada em 1955. Conta com uma pequena bacia de contribuição, com cerca de 3,83 km2, 

razoavelmente protegida por estar inserida na área da Reserva Biológica Municipal do 

Poço D’Antas.  

A Reserva Biológica Municipal do Poço D’Antas é uma área de preservação 

permanente, com 277 hectares, caracterizada como Mata Atlântica. Ela foi criada pelo 

Decreto Municipal n.º 2.794 de 21/09/1982, visando a preservação e a proteção 

permanente de recursos naturais, além de incentivar as atividades de caráter educativo, 

cultural e científico. 

Apesar de constituída legalmente como área de preservação a reserva enfrenta 

problemas como a falta de fiscalização, as queimadas florestais, a exploração madeireira 

clandestina e a ausência de projetos educativo-ambientais destinados à comunidade que 

mora nas proximidades da Reserva Biológica. A Figura 5.32 mostra a Represa do Poço 

D’Antas: 
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Figura 5.32 – Represa do Poço D’Antas 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.cesama.com.br>. Acesso em: 10 jan. 2009. 

 

Partes isoladas e periféricas da cidade são atendidas por sistemas próprios, 

chamados sistemas complementares. Esses sistemas constam de captação em 

pequenos mananciais e/ou nascentes e de captações subterrâneas através de poços 

profundos. O abastecimento por poços profundos, operados pela CESAMA, atende aos 

povoados distantes da malha urbana, como Igrejinha, Paula Lima e Dias Tavares, além 

de outras localidades. No município existem ainda algumas localidades onde o 

abastecimento não é controlado pela CESAMA, como em Chapéu D’Uvas, Valadares e 

Torreões, que possuem manancial próprio e realizam o tratamento através de ETAs 

compactas, dotadas de filtro lento. A Figura 5.33 mostra a localização e a capacidade de 

produção de água dos atuais sistemas produtores operados pela CESAMA:  
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       Figura 5.33 – Principais sistemas produtores de água de Juiz de Fora 

 

Fonte: MKM (2002:07 – Vol. I).  
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Como se pode perceber pelo exposto acima, as bacias hidrográficas dos 

mananciais de abastecimento público de água do Município de Juiz de Fora encontram-

se ameaçadas pelo avanço do processo de urbanização - motivado principalmente pela 

especulação imobiliária -, pelas atividades econômicas degradadoras e pela ineficiência 

e/ou insuficiência das legislações que regem o parcelamento, uso e ocupação do solo 

nas áreas das mesmas. Esse fato é ainda mais perceptível nas bacias hidrográficas da 

Represa de São Pedro e da Represa Dr. João Penido. É urgente a necessidade de se 

promover o disciplinamento do uso e ocupação do solo na área dessas bacias 

hidrográficas, inclusive levando-se em consideração que todas as nascentes dos 

mananciais localizam-se no interior dos limites do Município de Juiz de Fora. Esse fato 

constitui-se num elemento vantajoso para o planejamento e numa possibilidade ímpar 

para o disciplinamento do uso e ocupação do solo, visto ser muito mais fácil a gerência 

das ações que não tem que ser divididas ou mesmo negociadas com municípios 

vizinhos. 

É importante ressaltar ainda que somente a Bacia Hidrográfica da Represa Dr. 

João Penido conta com uma legislação específica de ordenamento territorial. Os demais 

mananciais têm seu zoneamento de uso e ocupação do solo estabelecido e regido pela 

Legislação Urbana Básica (PJF, 1987), conjunto formado por três leis municipais (Lei 

do parcelamento do solo, Código de edificações e Lei de uso e ocupação do solo) que 

regulamenta a ocupação da cidade como um todo. Evidentemente, as bacias 

hidrográficas desses mananciais não podem ser encaradas como áreas comuns, “cuja 

ocupação possa se dar da mesma forma como ocorre noutros pontos da cidade. Sua 

finalidade, de abastecimento humano, requer um disciplinamento dos usos e da 

ocupação do solo diferenciado, mais restritivo e adaptado às realidades e objetivos aos 

quais se destinam” (MACHADO, 1998:75). 

Aliás, à exceção do manancial formado pela bacia Hidrográfica do Ribeirão do 

Espírito Santo, esta é uma outra característica comum aos principais mananciais de 

abastecimento. Todos estão localizados na Área Urbana do município. Embora todas 

estas áreas apresentem uma certa distância do núcleo urbano central e usos do solo 

muito mais caracterizados por uma tipologia rural, o fato é que todos, exceção feita à 

Bacia Hidrográfica da Represa Dr. João Penido, são regidos pelas leis de ocupação 

urbana que estabelecem zoneamentos para a cidade de forma geral. Com isso, nessas 

áreas, passam a ser visíveis os sérios problemas decorrentes dos conflitos de uso da 

terra. Ao avanço do processo de urbanização, em direção a essas áreas de mananciais, 
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alia-se a especulação imobiliária que vende o sossego e a tranqüilidade de viver num 

local de aparência paisagística belíssima. Com isso, passou a existir um aumento, 

mesmo que ainda tímido, das densidades demográficas e da ocupação humana. Conta-se 

ainda o aumento significativo das áreas com processos erosivos atuantes e o 

conseqüente aumento do assoreamento desses reservatórios, pois a simples atividade de 

edificação requer, inicialmente, a retirada da vegetação e a movimentação de terra. Isso, 

aliado a outras formas de mau uso do solo que se processam nessas áreas, provoca uma 

significativa diminuição no volume d’água armazenado. Em seu trabalho, MACHADO 

(1998) demonstrou, através da formulação de cenários de uso e ocupação do solo, a 

permissividade da Legislação Urbana Básica do Município de Juiz de Fora no que diz 

respeito aos usos e à ocupação previstos para a área da Bacia Hidrográfica da Represa 

de São Pedro. O modelo de uso e ocupação do solo proposto pela legislação em vigor 

mostrou-se completamente incompatível com a manutenção da função de abastecimento 

público da represa. O autor elaborou também uma proposta de zoneamento ambiental 

para a bacia, segundo o método descrito acima. Os resultados mostraram que a bacia 

hidrográfica do manancial poderia abrigar uma população máxima de 1.242 habitantes, 

responsável por introduzir diariamente um total de 62,07965 kg de DBO, via esgotos 

domésticos, nas águas da represa, que corresponde à sua capacidade de autodepuração. 

Porém, o autor demonstrou também que, de acordo com as definições e critérios 

previstos na legislação vigente e no caso de se desenvolver uma ocupação efetiva, a 

bacia seria ocupada por um total de 53.853 habitantes, o que representa um número 

muito superior à capacidade suporte da área. Com relação à Bacia Hidrográfica da 

Represa Dr. João Penido, RIBEIRO (2007) demonstrou que a mesma poderia receber 

uma população máxima de 4.506 habitantes, enquanto que a legislação vigente (Lei 

Municipal n.º 6.087/1981) permitia uma ocupação máxima de 18.959 habitantes.  

Embora existam poucos estudos específicos sobre os mananciais do município, 

pode-se citar, como exemplo, as condições avaliadas para a Represa Dr. João Penido. 

No ano de 1987, a CAB - Consultores Associados Brasileiros S.A. -, contratada para 

prestação de serviços à Prefeitura de Juiz de Fora, realizou uma avaliação da taxa 

histórica de assoreamento do lago da Represa Dr. João Penido através de batimetria.  

Pela batimetria realizada, verificou-se que o reservatório contém cerca de 5,0 x 

106 m3 de sedimentos, o que implica numa taxa de sedimentação de 1.414 m3/km2 x 

ano, ou seja, 16 vezes maior que a taxa de transporte natural estimada para o Ribeirão 

dos Burros. Considerando-se que a formulação aplicada leva em conta que a bacia está 
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em equilíbrio, depreende-se daí que a sua ocupação foi feita de forma extremamente 

predatória. Esse quadro pode ser explicado pelo “desmatamento generalizado da bacia, 

associado às condições geológicas que favorecem a erosão, bem como outras ações 

danosas, como as queimadas. A abertura de acessos, a própria construção da barragem e 

a exploração de áreas de empréstimo, parecem ter contribuído, devido à sua exposição 

às intempéries. Apesar da bacia não registrar atividade de urbanização que mereça 

destaque, as erosões, que estão estabilizadas, ou em processo de estabilização, indicam 

que esta esteve sujeita a condições bem mais severas em passado recente” (PEREIRA, 

1991:22). 

A CAB realizou também uma estimativa de vida útil do lago da Represa Dr. 

João Penido sob diversas condições. Segundo os relatórios fornecidos pela CAB – 

Consultores Associados Brasileiros S.A. -, de 1987, a estimativa de vida útil do lago 

João Penido foi realizada levando-se em conta as condições de ocupação e respectivas 

taxas de erosão, observando a legislação existente e a tomada ou não de medidas 

preventivas, de fiscalização e controle. A condição máxima considerou a ocupação do 

solo aleatória e adensada em lotes de 360 m2. Observe a Tabela 5.17, que apresenta uma 

síntese dos resultados relativos à vida útil do lago da Represa Dr. João Penido, segundo 

os estudos realizados pela CAB em 1987: 

 

Tabela 5.17 - Estimativa de vida útil do lago da Represa Dr. João Penido 

Condições 
Tempo 

estimado 
(anos) 

Taxa de erosão atual com medidas preventivas 1.820 
Taxa de erosão atual com aplicação da Lei Municipal n.º 6.087/1981 e medidas 
preventivas 

870 

Taxa de erosão atual com ocupação máxima (lotes de 360m2) e medidas preventivas  180 
Taxa histórica de erosão e ocupação rarefeita e predatória 150 
Taxa de erosão atual com aplicação da Lei Municipal n.º 6.087/1981 e sem medidas 
preventivas 

72 

Taxa de erosão atual com ocupação máxima (lotes de 360m2) e sem medidas 
preventivas 

15 

Fonte: PEREIRA (1991:13). 

 

Diante do exposto na Tabela 5.17, é interessante ainda tecermos algumas 

considerações a respeito dos adiantados processos de assoreamento e de colmatação a 

que está submetida a Represa Dr. João Penido. Fruto da ocupação desordenada das 
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margens da represa, o processo de assoreamento assume proporções cada vez maiores, 

comprometendo quantitativa e qualitativamente as águas da mesma. 

As obras de terraplanagem que visavam à implantação de loteamentos 

irregulares bastante próximos às margens da represa promoveram a mobilização de 

grandes quantidades de sedimentos, carreados pelas águas da chuva ou pelo vento para 

dentro do reservatório. Além disso, é importante citar a criação de alguns açudes 

artificiais por parte dos próprios moradores, represando pequenas parcelas da área do 

reservatório e apropriando-se de um bem público pertencente a toda a população do 

Município de Juiz de Fora.   

Em seu trabalho, PERENSIN (1998) analisou a evolução do processo de 

assoreamento da represa a partir da comparação entre dados batimétricos tomados 

dentro de um intervalo de tempo de 11 anos. A primeira série de dados utilizada pela 

autora tem origem no levantamento batimétrico de 1987, da CAB Engenharia, realizado 

através de um ecobatímetro. A segunda série de dados foi levantada pela própria autora, 

através de um profundímetro adaptado. Foram escolhidas cinco seções representativas a 

serem estudadas, tomadas por ordem de importância no que se refere às áreas com 

maiores riscos e possibilidades de recebimento de sedimentos, além da preferência por 

seções de menor tamanho, visto que as maiores seções seriam extremamente difíceis de 

serem medidas através desse método.  

Segundo PERENSIN (1998:22), estima-se que a Represa Dr. João Penido, 

“desde quando foi inaugurada, em 1935, até os dias atuais, já tenha perdido 10% de sua 

capacidade total de armazenamento. Quando foi idealizada, esta represa tinha 

capacidade para 16 milhões de metros cúbicos de água. Hoje, esse potencial foi 

reduzido para 14 milhões de metros cúbicos, devido aos processos causadores de 

assoreamento que têm reduzido sua capacidade de acumular água”.   

A batimetria realizada na Represa Dr. João Penido confirmou o diagnóstico a 

respeito do acelerado processo de assoreamento que atinge o manancial. 

A Seção 1-1A, localizada próxima à ETA e ao barramento, apresentou um 

aporte de 33,6% de volume assoreado no período de tempo considerado (1987-1998). A 

Seção 12-12A, caracterizada pela ausência de vegetação em seu entorno apresentou um 

aporte de volume assoreado da ordem de 14,3% no período de tempo considerado. A 

seção 61-61A , caracterizada pelo aporte de sedimentos provenientes dos córregos Vista 

Alegre e Grama e das intervenções realizadas em seu entorno, apresentou um aporte de 

sedimentos da ordem de 21,1% no período de tempo considerado. Já a Seção 49-49A, 
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caracterizada pelo aporte de sedimentos provenientes do Ribeirão dos Burros e seus 

tributários e pelos costumeiros impactos provocados pela ação antrópica, apresentou um 

aporte de sedimentos da ordem de 4,6% no mesmo período. Finalmente, a Seção 53-

53A apresentou uma situação atípica, não apresentando evidências de assoreamento. 

Porém, analisando o processo de acúmulo de vegetação aqüática nesta seção, que denota 

um aporte de sedimentos na margem direita do reservatório, a autora inferiu um aporte 

do volume de sedimentos nesta seção da ordem de 37% no período de tempo 

considerado. Observe a Figura 5.34, que mostra a evolução do processo de 

assoreamento na Seção 12-12A entre os anos de 1987 e 1998:  

 

Figura 5.34 – Evolução do processo de assoreamento na Seção 12-12A – 

1987/1998 

 

          Fonte: PERENSIN (1998:50).  
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Com relação à Represa de São Pedro, “o volume de sedimentação no 

reservatório é estimado em aproximadamente 9.365 m3/ano” (EXACTA, 1982). Esses 

números parecem ser bastante significativos, principalmente quando se leva em 

consideração o porte e o importante papel desempenhado por esses mananciais no 

sistema de abastecimento atual. 

A mais significativa intervenção urbana ocorrida na área da bacia Hidrográfica 

da Represa de São Pedro foi, sem dúvidas, a implantação da BR-040. A estrada, que 

corta a bacia numa extensão de 4.230 m, agiu como importante vetor de indução do 

processo de ocupação urbana. Da mesma forma, os trabalhos de construção da rodovia, 

movimentação de terra, cortes e aterros, geraram inúmeros problemas à bacia, com 

destaque para os impactos sofridos diretamente pela Represa de São Pedro, 

principalmente pela atuação mais intensa dos processos erosivos e o conseqüente 

aumento do assoreamento, que acabou transformando-se num dos maiores problemas da 

bacia. Executada sem levar em consideração as peculiaridades de uma área de 

manancial, junto com as obras da Rodovia BR-040 veio também a multiplicação das 

áreas com processos erosivos atuantes e áreas de solos desnudados, sem proteção de 

qualquer tipo de vegetação e sujeitos à ação direta das chuvas. O resultado mais 

desastroso para a bacia foi uma sensível diminuição do tamanho do espelho d’água da 

represa e, logicamente, da sua capacidade de armazenamento, como conseqüência do 

expressivo processo de assoreamento. Segundo MACHADO (1998:21), “tomando-se 

como referência a cota altimétrica do ponto de tomada d’água no lago (849,9 m de 

altitude) têm-se uma redução de 21,4% na área do espelho d’água, que nessa cota, 

passou de 338.640 m2 para os atuais 266.200 m2”. Além de contribuir para a diminuição 

da quantidade de água reservada, o processo de assoreamento pode causar também a 

degradação da sua qualidade, principalmente com o aumento da turbidez. Isso implica, 

no primeiro caso, em menor disponibilidade para o fornecimento e, no segundo caso, 

em maior custo do tratamento.  

Resta ainda a considerar que a maior parte dos mananciais utilizados para o 

abastecimento o fazem através de represas, formadas a partir do barramento de alguns 

cursos d’água (Dr. João Penido, São Pedro e Poço D’Antas). Esse fato sugere ainda 

mais a necessidade de adoção de uma política específica de gestão adequada do uso do 

solo nas áreas dessas bacias hidrográficas, pois “todo reservatório, uma vez construído, 

ficará submetido a um processo de eutrofização e sedimentação” (PEREIRA, 1991:05).       
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5.2.4.1.2 - Possibilidades de expansão 

 

 

 

Como já dito antes, o Município de Juiz de Fora apresenta abundância, ainda que 

relativa, de recursos hídricos. Se considerarmos as possibilidades de expansão do atual 

sistema de produção de água, temos um quadro bem mais confortável que o atual. Tais 

possibilidades são apontadas por MACHADO (1998:74/75), quando afirma que, “além 

dos sistemas atualmente em operação, existe a possibilidade de ampliação da 

capacidade do Sistema Norte; a possibilidade de aproveitamento do manancial da 

Estiva, pela facilidade de integração de suas águas aos sistemas Norte e Dr. João Penido 

e pela condição atual de baixa densidade de ocupação da bacia; da Represa de Chapéu 

D’Uvas, barragem que acumula grande quantidade de água do Rio Paraibuna, à 

montante da Área Urbana de Juiz de Fora e que tem, atualmente, a função única de 

regularização do nível das águas desse rio; e ainda a possibilidade de aproveitamento 

das águas do Rio do Peixe, uma enorme bacia hidrográfica, de baixa densidade de 

ocupação humana e onde prevalecem usos tipicamente rurais”. Certamente, essas áreas 

ajudarão a compor o futuro sistema de abastecimento d’água de Juiz de Fora.  

Porém, de todas as possibilidades apontadas para a expansão do atual sistema de 

produção de água do Município de Juiz de Fora, certamente a mais viável e concreta 

entre todas elas é o aproveitamento do manancial formado pela Represa de Chapéu 

D’Uvas, quer seja pela grande disponibilidade de seus recursos hídricos, quer seja pelas 

medidas que vem sendo tomadas para sua efetiva implementação. 

 A Represa de Chapéu D’Uvas é, atualmente, de fundamental importância para o 

controle do curso do Rio Paraibuna, evitando as cheias no período chuvoso e 

contribuindo para regularizar a vazão no período de seca, contribuindo para sua 

despoluição.   

Obra iniciada em 1958, durante o governo Juscelino Kubitschek, a barragem foi 

inaugurada no dia 18 de dezembro de 1994 com verba federal quando Itamar Franco era 

Presidente da República. Para que fosse construída algumas localidades tiveram que 

desaparecer, como é o caso de Dores do Paraibuna, que ficou submersa e cuja 

população foi transferida para outra localidade mais elevada, que ficou conhecida como 

Novas Dores.  
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A represa está localizada a 33 km da nascente do Rio Paraibuna e a 

aproximadamente 38 km do centro de Juiz de Fora. A profundidade máxima é de 41 m e 

o volume máximo armazenado é de 146.000.000 m3. A área de contribuição 

pluviométrica da Bacia Hidrográfica da Represa de Chapéu D’Uvas é de 309 km² e sua 

área inundada, no nível máximo, é de 11,5 km2. A extensão da barragem é de 14 km e 

sua largura varia de acordo com o nível de água retido (http://www.cesama.com.br).  

O objetivo inicial da barragem era a geração de energia elétrica. Porém, esse 

objetivo inicial se perdeu, já que a Companhia Mineira de Eletricidade foi encampada 

pela CEMIG, não havendo mais a necessidade de uma hidrelétrica no local. Mais tarde, 

na década de 1970, a construção da Mendes Júnior Siderurgia, hoje Grupo Arcelor 

Mittal do Brasil - Juiz de Fora, exigiu a adequação do curso do Rio Paraibuna no trecho. 

O rio teve a sinuosidade diminuída, passando a chegar com mais força na área central de 

Juiz de Fora. Surgiu, então, a necessidade de se criar uma barragem reguladora da vazão 

do Rio Paraibuna, incluindo a construção de novas vilas, estradas vicinais e 

desapropriações. A vultosa soma de investimentos necessária à execução da obra 

acabou por tornar muito lenta a sua completa execução.  

A Barragem de Chapéu D’Uvas possibilita a regularização de uma vazão 

efluente de 6.000l/s, dos quais 2.000 l/s estão previstos para o abastecimento do 

município. Comportando 11 vezes mais o volume do maior reservatório de 

abastecimento da cidade na atualidade (Represa Dr. João Penido), a represa contará com 

uma vazão efluente superior a que é fornecida hoje pelos três mananciais responsáveis 

pelo abastecimento da cidade. No ano de 2004 foi anunciado o projeto de construção da 

Adutora Chapéu D’Uvas. Tal adutora terá capacidade de vazão de 900 l/s, suficiente 

para abastecer uma população superior a 350 mil pessoas. A extensão será de 17,5 km 

até a ETA Walfrido de Mendonça, localizada no Distrito Industrial. Com isso, pretende-

se garantir o abastecimento de água para o Município de Juiz de Fora no século XXI 

(http://www.cesama.com.br).  

Porém, a intenção do Município de Juiz de Fora em utilizar a Represa de Chapéu 

D’Uvas como futuro manancial de abastecimento público de água deverá enfrentar o 

problema relacionado à própria localização da represa. Ao contrário do que ocorre com 

os atuais mananciais utilizados para o abastecimento público, que têm suas bacias 

hidrográficas integralmente contidas na área municipal de Juiz de Fora, a Represa de 

Chapéu D’Uvas localiza-se em áreas dos municípios de Ewbanck da Câmara e Santos 

Dumont, que diferentemente de Juiz de Fora pode ter outros planos para a utilização das 
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águas do reservatório. Isso implica em se pensar na possibilidade de gestão 

compartilhada e múltiplos usos das águas do manancial. 

MACHADO e SILVA (2007:11) destacam que a CESAMA obteve, em 2005, a 

outorga preventiva de uso da Barragem de Chapéu D’Uvas, concedida à companhia 

através da Resolução ANA n.º 99, de 09 de março de 2005. Tal resolução permitiu à 

companhia captar, durante um período de três anos, uma vazão de 1.800 m3/h (ou 500 

l/s), podendo posteriormente ser convertida em outorga de direito de uso de recursos 

hídricos. Os autores salientam ainda algumas questões que deverão ser solucionadas 

antes da incorporação da represa ao sistema de abastecimento de água de Juiz de Fora. 

Além da questão da própria localização da represa, já comentada aqui, os autores 

destacam o conteúdo da matéria veiculada pelo jornal Tribuna de Minas, de 22 de 

março de 2002, intitulada “Alga contamina água de Chapéu D’Uvas”. A matéria 

destacava a alta incidência da alga Cylindrospermopsis raciborskii nas águas da represa, 

que compromete a sua qualidade e poderia até mesmo inviabilizar a sua utilização para 

o abastecimento humano, uma vez que a espécie é responsável pela produção da 

cianotoxina, uma toxina que pode causar problemas hepáticos e neurológicos. Segundo 

especialistas ouvidos na época pela reportagem, os sistemas convencionais de 

tratamento de água, como aqueles existentes em Juiz de Fora, não seriam suficientes 

para eliminar da água a toxina produzida pelas algas. Ainda segundo os especialistas, 

caso a água receba cloro, as algas poderiam morrer, provocando uma liberação ainda 

maior das toxinas. Dessa forma, o tratamento da água deveria comportar uma terceira 

fase – a fase química -, além das convencionais fases física e biológica.  

Um outro aspecto importante é aquele referente ao significativo processo de 

reajustamento hidrodinâmico por que passa todo o conjunto formado pelo manancial. A 

represa tem uma profundidade máxima de 41 m, sendo que muitas áreas que estavam 

localizadas à meia encosta antes do seu enchimento atualmente encontram-se o nível da 

lâmina d’água. Em muitos pontos da barragem a zona de aeração cedeu lugar à zona 

saturada, o que tem causado sensíveis impactos ao ambiente do manancial. Em 

inúmeros trechos, situados principalmente ao longo das margens da represa, é possível 

observar a crescente atuação de processos erosivos e o conseqüente assoreamento, 

indesejável num ambiente lêntico cuja função é a de armazenar água destinada ao 

abastecimento humano. A Figura 5.35 apresenta o projeto de estradas vicinais da 

Barragem de Chapéu D’Uvas: 
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Figura 5.35 – Projeto de estradas vicinais da Barragem de Chapéu D’Uvas 

 
           Fonte: Assessoria de Comunicação – CESAMA. 
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A Figura 5.36 mostra a Represa de Chapéu D’Uvas em material de divulgação 

da CESAMA:  

 

                  Figura 5.36 – Represa de Chapéu D’Uvas 

 

      Fonte: Centro de Estudos da Água – CESAMA.  
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5.2.4.2 – Sistema de distribuição e abastecimento de água 

 

 

 

O sistema de abastecimento de água atende a cerca de 99,8% da população 

urbana do Município de Juiz de Fora, representada por cerca de 90.003 ligações ativas 

de água, que consumiram um volume micromedido de 2.401.705 m3 (dados de setembro 

de 2002). O número de economias de água atinge 172.217 unidades, com uma razão 

economia/ligação de água de 1,87 (MKM, 2002:06 – Vol. I).  

Como já dito, o sistema de produção de água da CESAMA conta basicamente 

com quatro mananciais de superfície (estando a Represa do Poço D’Antas atualmente 

desativada), sendo o abastecimento complementado através da operação de 11 poços 

profundos. 

O tratamento da água bruta é realizado em cinco estações, utilizando o processo 

convencional de tratamento de água, conjugadas às respectivas unidades de produção. 

As cinco Estações de Tratamento de Água (ETA) são: Dr. João Penido e 

Marechal Castelo Branco (Sistema João Penido), Walfrido Machado Mendonça 

(Sistema CDI), São Pedro (Sistema São Pedro) e uma mini estação no Poço D’Antas 

(Sistema Poço D’Antas), desativada em 2006.  

Além do tratamento convencional, que segue os padrões estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde (Portaria n.º 518/2004) e pela Organização Mundial da Saúde, a 

água fornecida à população de Juiz de Fora é fluoretada. Antes de ser distribuída, a água 

passa por análises físico-químicas e bacteriológicas, realizadas no Laboratório de 

Análises Físico-Químicas da CESAMA. Localizado junto ao Reservatório Henrique de 

Novaes, o laboratório possui 340 m2 e conta com os setores de análises físico-químicas, 

de análises microbiológicas, de esterilização e de cromatografia.  

Para atender à população urbana de Juiz de Fora, a CESAMA conta basicamente 

com três sistemas de distribuição: João Penido, CDI (Distrito Industrial) e São Pedro. 

Estes sistemas de distribuição são compostos de três grandes adutoras, de reservatórios 

de pequeno, médio e grande porte, de subadutoras, de redes tronco e de redes de 

distribuição propriamente ditas. 

As três grandes adutoras somam um total de, aproximadamente, 33 km de 

extensão. Existem ainda 51 reservatórios que totalizam uma capacidade de reservação 

de 44.500 m3. Os principais reservatórios fazem parte do Complexo Henrique de 
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Novaes, que possui três células, cada um com capacidade para 5.000 m3. A CESAMA 

mantém ainda em operação 110 estações elevatórias (casas de bomba) espalhadas em 

diversos bairros para garantir o abastecimento de água nas partes altas da cidade (MKM, 

2002:06/07). As três principais adutoras são: Dr. João Penido Filho (9,7 km de 

extensão), Menelick de Carvalho (9.7 km de extensão) e Terceira Adutora (13,5 km de 

extensão) (http://www.cesama.com.br).  

Nos últimos anos, foram construídas a Terceira Adutora, a Subadutora Sul, a 

Estação Elevatória junto à Maternidade Therezinha de Jesus, a nova célula do 

Reservatório Central e outro reservatório junto à UFJF. Além disso, foi ampliada a ETA 

do Distrito Industrial, ampliando sua capacidade de produção de água tratada de 200 

para 500 l/s. No ano de 2001, a CESAMA concluiu quatro importantes obras para 

reforçar o abastecimento de água da cidade: a Rede Tronco Central e as adutoras de 

Retiro, Grama e Filgueiras. Foram investidos R$ 9,5 milhões. São 25,8 km de redes 

implantadas, beneficiando cerca de 182 mil pessoas (http://www.cesama.com.br).  

A implantação da captação flutuante de água na Represa Dr. João Penido foi 

importante para garantir um equilíbrio no fornecimento de água à população durante 

todo o ano, mesmo no período mais seco, quando acontece uma grande redução no nível 

do manancial. Com a obra, a captação passou a acompanhar o nível da represa, ao 

contrário da forma fixa. Até então, com a represa cheia, era possível captar até 800 l/s. 

Com implantação do novo sistema, a capacidade máxima de captação aumentou para 

900 l/s, mantendo a quantidade em período de estiagem, já que os estudos e os projetos 

foram calculados em função de 50 anos (http://www.cesama.com.br).  

Para atender a demanda motivada pelo crescimento da Cidade Alta, a CESAMA 

interligou em novembro de 2002 os dois reservatórios da Zona "E", situados na 

Universidade, aos dois da Zona "A", que recebem, por enquanto, água da Represa de 

São Pedro, que está no seu limite de capacidade. Com a interligação, a vazão aumentou 

em 50 l/s, beneficiando toda a região da Cidade Alta e contribuindo para minimizar os 

problemas de abastecimento durante o período de intensa estiagem. Além de uma 

elevatória, foram implantados 2,5 km de rede de adução em ferro fundido de 250 mm, 

com custo estimado de R$ 400 mil (http://www.cesama.com.br).  

Outra medida tomada foi a construção de uma rede que reforçou a distribuição 

de água tratada na região sul da cidade. A implantação do novo sistema foi viabilizada 

em função da construção da Rede Tronco Central. O sistema interliga os dois 

reservatórios da Zona "E", localizados no Campus da UFJF, até a Rua Francisco Vaz de 
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Magalhães, no Bairro Cascatinha, de onde sai uma derivação para os bairros Teixeiras, 

Santa Luzia, Ipiranga, São Geraldo e adjacências. Ao todo, foram 1.040 metros de rede 

implantados em ferro fundido e defofo – diâmetro equivalente ao ferro fundido. Uma 

válvula regularizadora da pressão da água também foi providenciada para auxiliar o 

abastecimento da região. 

O índice de hidrometração é de 99,9% e a extensão da rede de distribuição em 

operação está estimada em 829 km. O índice de perdas físicas é de 27% do volume de 

água produzido (MKM, 2002:08 – Vol. I). Vela alguns dados relativos ao abastecimento 

de água e à coleta de esgoto em Juiz de Fora, divulgados no sítio eletrônico da 

CESAMA em dezembro de 2008:  

• Índice de atendimento com água tratada: 98,91% da população urbana; 

• Índice de atendimento da coleta de esgoto: 98,17% da população urbana; 

• Número de ligações de água: 110.374; 

• Número de ligações de esgoto: 108.890; 

• Volume de água consumido (micromedido): 2.300.992 m3/mês (médio); 

• Volume de água macromedido: 3.208.504 m3/mês (médio);  

• Volume de água produzido: 3.399.424 m3/mês (médio);  

• Volume de água fluoretada produzido: 3.167.149 m3/mês; 

• Economias de água: 196.065 unidades; 

• Economias de esgoto: 194.592 unidades. 

A Figura 5.37 apresenta uma representação esquemática do sistema de 

abastecimento de água de Juiz de Fora: 
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5.2.4.3 – Qualidade da água  

 

 

 

A Política Nacional de Recursos Hídricos adota como um dos principais 

instrumentos para a gestão das águas no Brasil o enquadramento dos corpos d’água em 

classes de uso. O enquadramento realizado segundo os usos preponderantes dos corpos 

d’água visa assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que 

forem destinadas, buscando reduzir os investimentos necessários ao combate à poluição 

mediante o desenvolvimento de ações preventivas permanentes.  

A legislação federal sobre enquadramento dos corpos hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul data do final da década de 1970 e início da década 

de 1980. Assim, considerando os estudos realizados pelo Comitê Executivo de Estudos 

Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP -, o Ministério do 

Interior, através da Portaria n.º 86, de 04 de junho de 1981, procedeu ao enquadramento 

das águas do Rio Paraibuna, levando em consideração a divisão do rio em dois trechos 

distintos:  

• Rio Paraibuna, das cabeceiras até a Barragem de Chapéu D’Uvas no Município de 

Juiz de Fora........................................................................................................... Classe 1 

• Rio Paraibuna, da Barragem de Chapéu D’Uvas até sua foz no Rio Paraíba do 

Sul......................................................................................................................... Classe 2 

A Figura 5.38 apresenta o enquadramento atual das águas do Rio Paraibuna: 
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Figura 5.38 – Enquadramento atual das águas do Rio Paraibuna 

Fonte: MKM (2002:19 – Vol. I).  

 

Considerando a necessidade de revisão do enquadramento dos rios federais da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraibuna (Rio Paraibuna e Rio Preto) e visando atualizá-lo 

de acordo com o sistema de classes de qualidade das águas estabelecido pela Resolução 

CONAMA n.º 20/1986, o Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais 

(COPAM/MG), através da Deliberação Normativa n.º 58/1996, propôs ao Ministério do 

Meio Ambiente o enquadramento das águas do Rio Paraibuna a partir de sua divisão em 

quatro trechos distintos: 

• Trecho 1 – Rio Paraibuna, das nascentes até a confluência com o Córrego São 

José........................................................................................................... Classe Especial 
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• Trecho 2 – Rio Paraibuna, da confluência com o Córrego São José, até a confluência 

com o Ribeirão da Estiva...................................................................................... Classe 1 

• Trecho 3 – Rio Paraibuna, da confluência com o Ribeirão da Estiva, até o barramento 

da Usina Hidroelétrica de Joasal (CEMIG).......................................................... Classe 3 

• Trecho 4 – Rio Paraibuna, do barramento da Usina Hidroelétrica de Joasal, até a 

confluência com o Rio Paraíba do Sul.................................................................. Classe 2 

A Figura 5.39 apresenta o enquadramento das águas do Rio Paraibuna proposto 

pela Deliberação Normativa do COPAM n.º 58/1996: 

 

Figura 5.39 – Enquadramento das águas do Rio Paraibuna proposto pela 

Deliberação Normativa do COPAM n.º 58/1996 

Fonte: MKM (2002:20 – Vol. I).  
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Esta proposta encontra-se em análise no âmbito do CEIVAP e da ANA, 

permanecendo em vigor, até o momento, a Portaria do Ministério do Interior n.º 

86/1981 (MKM, 2002:21 – Vol. I).  

Em âmbito estadual, a Deliberação Normativa COPAM n.º 16, de 24/09/1996, 

dispõe sobre o enquadramento das águas estaduais da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraibuna.  

Atualmente, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), em parceria com 

a Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM) e com recursos do Governo do Estado 

e da Agência Nacional de Águas (ANA), desenvolve o Projeto “Águas de Minas”, com 

o objetivo de dotar a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e de Desenvolvimento 

Sustentável (SEMAD) de informações sobre a qualidade das águas, subsidiando a 

definição de políticas públicas regionais e setoriais para a preservação e a melhoria das 

condições ambientais dos recursos hídricos em Minas Gerais.  

No âmbito do Projeto “Águas de Minas” foi estabelecida uma rede de 

amostragem ao longo do Rio Paraibuna, composta por oito pontos de coleta, desde a 

Represa de Chapéu D’Uvas até sua foz, no Rio Paraíba do Sul. As amostras coletadas 

foram submetidas a análises laboratoriais de parâmetros físicos, químicos e 

bacteriológicos.  

Como forma de traduzir e divulgar a qualidade da água no curso d’água 

avaliado, o projeto adotou o Índice de Qualidade das Águas (IQA) e a Contaminação 

por Tóxicos como indicadores. Os dados referentes ao Rio Paraibuna para o ano de 

2001 são apresentados na Tabela 5.18:  
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Tabela 5.18 – Índice de Qualidade das Águas e Contaminação por Tóxicos no Rio 

Paraibuna 

* Baseado na Deliberação Normativa COPAM n.º 58/1996.  

Fonte: MKM (2002:22 – Vol. I).  

 

A principal causa identificada para explicar o comprometimento da qualidade da 

água do Rio Paraibuna foi o lançamento in natura de cerca de 99% dos esgotos 

domésticos produzidos em Juiz de Fora e nas demais cidades que são banhadas pelas 

suas águas. O Município de Juiz de Fora abriga 80% da população residente na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraibuna. 



 254 

A degradação da qualidade da água do Rio Paraibuna, crescente ao longo das 

últimas décadas, tem limitado o seu aproveitamento como alternativa de lazer e 

recreação no trecho em que cruza Juiz de Fora.  

O Projeto Preparatório para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Paraíba 

do Sul, desenvolvido pelo Laboratório de Hidrologia – COPPE/UFRJ, sob a 

coordenação da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) - órgão diretamente vinculado 

ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) - e com o acompanhamento do Comitê 

Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

(CEIVAP), traz informações importantes a respeito da qualidade das águas do Rio 

Paraibuna no trecho em que cruza a cidade de Juiz de Fora.    

O documento disponibilizado pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) corresponde 

a um extrato do relatório final do componente Saneamento Básico relativo ao programa 

de Investimentos para a parte mineira da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. O 

volume (PPG-RE-014-R0) contém, conforme descrito no texto, todas as informações do 

componente Saneamento Básico do Projeto Preparatório para o Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos do Paraíba do Sul relativos à cidade de Juiz de Fora.  

O referido estudo procurou descrever a situação naquele momento, em termos de 

qualidade das águas, do Rio Paraíba do Sul no Estado de Minas Gerais e do Rio 

Paraibuna. Foram apresentadas as principais sub-bacias hidrográficas do Rio Paraibuna 

no Município de Juiz de Fora e a situação ambiental em termos de Índice de Qualidade 

das Águas (IQA) e de Contaminação por Tóxicos em cada trecho.  

CARMO et al. (2003) analisaram os impactos gerados pelo lançamento de 

esgotos domésticos sem tratamento na qualidade das águas do Rio Paraibuna, adotando 

como parâmetros o Oxigênio Dissolvido, a Demanda Bioquímica de Oxigênio e os 

Coliformes Fecais. Foram selecionados cinco pontos diferentes do Rio Paraibuna, no 

trecho em que cruza a cidade de Juiz de Fora, para avaliação da qualidade das águas:  

• Ponto n.º 1 - Dias Tavares: localidade inserida no perímetro urbano, porém 

distante da área mais densamente ocupada. O local fica à montante da área central, 

constituindo um bom referencial para identificar a qualidade das águas do rio antes dele 

receber a maior parte dos esgotos urbanos; 

• Ponto n.º 2 - Bairro Barbosa Lage (ponte de acesso à Represa Dr. João 

Penido): localizado à jusante do primeiro ponto e à montante da área central, nesse 

ponto verifica-se uma degradação maior da qualidade das águas, pois até aí o rio já 

recebeu os efluentes de quase toda Zona Norte da cidade; 
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• Ponto n.º 3 - Ponte da Rua Halfeld: ponto localizado na zona central da cidade, 

em meio à malha urbana. Até esse ponto, o rio já apresenta maior degradação de suas 

águas, pois o volume de esgotos recebidos já é bastante significativo; 

• Ponto n.º 4 - Bairro Vila Ideal (ponte de acesso ao Curtume Surerus): esse 

ponto, localizado à jusante da área central, é bastante estratégico, pois nessa altura cerca 

de 87,4% dos esgotos domésticos produzidos pela cidade já foram lançados nas águas 

do Paraibuna; 

• Ponto n.º 5 - Ponte do Zamba (na divisa com o município de Matias Barbosa): 

até esse ponto o rio já terá percorrido um longo, sinuoso e encachoeirado percurso, 

atravessando um trecho de baixa densidade de ocupação, o que deverá acarretar, pelo 

processo de autodepuração, uma melhoria dos padrões qualitativos de suas águas. 

As coletas ocorreram simultaneamente nos 5 pontos, em 8 oportunidades, no 

período de dois anos (maio de 2001 a março de 2003), sendo cada uma das amostras 

representativa de uma estação do ano, pois muitos fatores, tais como a temperatura e as 

chuvas, podem implicar em alterações nos resultados. Os procedimentos de coleta 

seguiram as normas bioquímicas específicas: à sombra, no período da manhã (sempre às 

9h), a cerca de 10 cm de profundidade, contra a correnteza e com ausência de ar no 

frasco. Todos os exames foram realizados pelos laboratórios da CESAMA. 

Os resultados, ainda que preliminares, reafirmaram o quadro de degradação da 

qualidade das águas do Rio Paraibuna. No seu trecho urbano, todos os parâmetros 

analisados mostraram, em geral, índices de qualidade inferiores ao mínimo estabelecido 

pelas normas estadual e federal, havendo melhoria da qualidade das águas apenas no 

Ponto 5, tanto pelo natural processo de autodepuração das águas, quanto pela distância 

até as áreas mais densamente urbanizadas. Tais avaliações levam em consideração o 

enquadramento das águas do Rio Paraibuna (em seu trecho urbano) na Classe 3, de 

acordo com a classificação prevista pela FEAM (1996:24). Os parâmetros 

mínimos para esta classe são aqueles estabelecidos pela Deliberação Normativa 

COPAM n.º 10/86. A Tabela 5.19 mostra os dados médios dos parâmetros avaliados: 
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Tabela 5.19 – Qualidade das águas do Rio Paraibuna: dados médios dos  
parâmetros avaliados 

Parâmetros Unidades Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 
Temperatura do ar ºC 19,8 21,3 20,7 19,6 22,7 
Temperatura da água ºC 20,5 20,5 18,7 19,0 19,8 
OD mg/l 4,97 3,36 2,44 1,72 3,65 
DBO5,20 mg/l 3,64 9,07 10,92 15,57 9,42 
Coliformes fecais NMP/100 ml 3.362 >16.000 >16.000 >16.000 >16.000 
Coliformes totais NMP/100 ml 9.300 >16.000 >16.000 >16.000 >16.000 
Cor mgPt/l 90 90 92 112 115 
pH --- 6,71 6.46 6,32 6,40 6,79 
Turbidez UNT 18,22 20,89 28,07 36,74 37,39 
Condutividade Ms/cm 22,82 37,70 49,51 51,15 57,95 
Aspecto  --- turvo turvo turvo turvo turvo 
STD mg/l 16,43 26,30 33,27 33,49 38,40 

Fonte: CARMO et al. (2003:13).  

 

De acordo com os resultados obtidos, o rio foi dividido em três zonas distintas. 

Em todas elas é notável a relação existente entre a qualidade das águas e a concentração 

do processo de urbanização (maior produção de esgotos domésticos). A primeira parte é 

a “zona de águas limpas” (Ponto1), à montante da área urbana, trecho em que o rio 

recebe pequena quantidade de esgotos e, por isso, mantém bons índices de qualidade. O 

trecho seguinte pode ser caracterizado como “zona de decomposição ativa” (Pontos 2, 3 

e 4). Após ter recebido cerca de 87,4% dos esgotos urbanos, o teor de OD atinge os 

valores mínimos e a DBO os valores máximos (Ponto 4). A terceira parte caracteriza a 

“zona de recuperação” (Ponto 5). Ocorre sensível melhoria da qualidade das águas, em 

função de três fatores: menor densidade de ocupação, com redução do lançamento de 

esgotos domésticos (cerca de 11,4% da população se localizam nesse trecho); aumento 

natural do volume do rio à jusante, o que aumenta sua capacidade de diluição; 

encachoeiramento do trecho, o que favorece a reoxigenação e a autodepuração de suas 

águas (entre os pontos 1 e 4, o gradiente é de 0,6 m/km, ou seja, a cada quilômetro 

percorrido pelo leito do rio seu nível altimétrico abaixa 60 cm; já entre os pontos 4 e 5, 

o gradiente é de 13,3 m/km). 
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5.2.4.4 - Sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgotos  

 

 

 

5.2.4.4.1 – Sistema atual 

 

 

 

O sistema de esgotamento sanitário de Juiz de Fora atende atualmente, com 

redes coletoras, a cerca de 98,8% da população urbana do município, representada por 

cerca de 91.900 ligações de esgotos ativas, 170.016 economias e 568 km de redes 

(MKM, 2002:08 – Vol. I). 

Apesar de concebido para operar como sistema separador absoluto, parte 

significativa do sistema de esgotamento sanitário está interligada ao sistema de 

drenagem pluvial. A separação dos sistemas foi preconizada quando da elaboração do 

Plano Diretor de Esgotamento Sanitário (1986). Atualmente o sistema ainda não dispõe 

de tubulações de grande porte na forma de coletores tronco e interceptores, realizando o 

lançamento dos esgotos in natura diretamente no Rio Paraibuna ou nos seus diversos 

córregos e canais afluentes que cruzam a cidade. 

O desenvolvimento do sistema de esgotamento sanitário da cidade, 

gradualmente realizado pela CESAMA, resultou em três bacias principais de 

esgotamento, a serem ligadas, cada uma, a sua própria unidade de tratamento, conforme 

apresentado na Figura 5.40. Esse desenvolvimento ocorreu a despeito do Plano Diretor 

de Esgotamento Sanitário de 1986, no sentido de dotar o sistema de esgotamento 

sanitário do eixo do Rio Paraibuna de uma única estação de tratamento para os esgotos 

coletados. Para as demais bacias de esgotamento, não contempladas nos três sistemas 

principais, manteve-se a recomendação do Plano Diretor, de atendimento por soluções 

isoladas, nos denominados sistemas periféricos.   
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Figura 5.40 – Atual proposta para o sistema de esgotamento sanitário de Juiz de 

Fora 

 

 Fonte: MKM (2002:09 – Vol. I). 

 

Nesta nova concepção, a região norte da cidade, próxima ao Distrito Industrial 

da Mercedes-Benz, passou a ser esgotada através de um subsistema denominado 

Barreira do Triunfo, que conduz os esgotos coletados à ETE de mesmo nome.  

O Sistema Barreira do Triunfo possui cerca de 4.185 m de interceptores e uma 

ETE de lodos ativados por aeração prolongada com capacidade para 20 l/s, para uma 

população equivalente de 10.000 habitantes em final de plano (MKM, 2002:10 – Vol. 

I). A unidade é composta, na fase líqüida do tratamento, por um sistema de tratamento 

preliminar seguido de um tanque de aeração conjugado com um decantador secundário. 

Para a fase sólida é utilizado um tanque de descarte de lodo, dotado de aeração 
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complementar, e uma unidade de desidratação, com equipamento do tipo belt-press. O 

efluente da estação é lançado nas águas do Rio Paraibuna e lodo gerado é encaminhado 

para o aterro sanitário.  

Nesse sistema, no entanto, apenas a primeira etapa, com capacidade para 10 l/s, 

encontra-se implantada. Na condição operacional atual, esta primeira etapa está 

operando com folga, sendo necessário manter apenas metade das unidades em operação. 

A ETE Barreira do Triunfo tem apresentado eficiência de tratamento elevada, atingindo 

cerca de 97% de remoção de DBO (média de 2001), destacando-se a ausência de odores 

na planta.  

O segundo sistema de esgotamento sanitário previsto pela CESAMA é 

denominado de Sistema Barbosa Lage. Compreendido entre o limite sul da sub-bacia 

Barreira do Triunfo até a Avenida Rui Barbosa, o Sistema Barbosa Lage, também 

denominado de Bacia Zona Norte, é composto por 8 sub-bacias de esgotamento com 

previsão de atendimento por uma única ETE, a ser localizada próxima à confluência do 

Ribeirão dos Burros com o Rio Paraibuna.  

Desenvolvido internamente pela CESAMA, o projeto da ETE Barbosa Lage 

permitirá o atendimento de uma população equivalente a 456.946 habitantes em final de 

plano. A implantação da ETE Barbosa Lage está prevista para ser realizada em quatro 

módulos, executados conforme a disponibilidade financeira da empresa e o crescimento 

populacional da região. O projeto segue a mesma concepção adotada na ETE Barreira 

do Triunfo, com a utilização do processo de lodos ativados na modalidade de aeração 

prolongada, com digestão aeróbica dos lodos e desidratação mecânica, neste caso, por 

intermédio de centrífugas.  

Conforme informações da CESAMA, o subsistema Barbosa Lage será 

constituído por 11 coletores-tronco, totalizando aproximadamente 10.325 m de 

extensão, 2 interceptores, com extensão total de 10.785 m, 10 estações elevatórias de 

esgoto e uma ETE com capacidade de 540 l/s, sendo esta a vazão máxima (MKM, 

2002:12 – Vol. I).  

A primeira etapa de implantação da ETE Barbosa Lage e parte das obras lineares 

de esgotamento se encontram contratadas, mediante recursos obtidos na Caixa 

Econômica Federal, aguardando a emissão da licença de implantação pela FEAM para 

inicio da execução.  
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O terceiro subsistema de esgotamento sanitário previsto é denominado Vila 

Ideal. O subsistema Vila Ideal abrange desde a região central até a parte sul da cidade, 

atendendo cerca de 70% da população urbana de Juiz de Fora.  

A unidade de tratamento para o subsistema Vila Ideal está prevista para ser 

implantada próxima ao Rio Paraibuna, na região sul da cidade, em área denominada 

Granjas Bethel. Atualmente esta área apresenta considerável tendência de ocupação, 

tornando-a pouco propícia para a implantação de uma unidade de tratamento de esgotos 

do porte da futura ETE Vila Ideal.  

A área em questão, além de próxima à área urbana, fica localizada em um vale 

relativamente confinado, o que dificultaria a dissipação de eventuais odores produzidos 

pela estação. Além disso, a área mantém uma grande proximidade em relação a algumas 

ocupações surgidas ao longo dos últimos anos no local. É importante ressaltar ainda que 

a área prevista para implantação da futura ETE Vila Ideal ainda encontra-se em poder 

de particulares, sendo que parte considerável está sendo utilizada para atividades 

comerciais diversas. As Figuras 5.41 e 5.42 apresentam, respectivamente, os lay outs 

das ETEs Barbosa Lage e União e Indústria:  
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Figura 5.41 – Lay out da ETE Barbosa Lage 
 
 

 Fonte: MARINHO et al. (2003:99).  
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Figura 6.42 – Lay out da ETE União e Indústria 

 
 

       Fonte: MARINHO et al. (2003:100).  
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5.2.4.4.2 – Possibilidades de expansão 

 

 

 

O órgão concessionário e operador do sistema de água e esgoto do Município de 

Juiz de Fora, conforme já afirmado neste trabalho, é a Companhia de Saneamento 

Municipal – CESAMA, empresa pública de direito privado, vinculada à Prefeitura de 

Juiz de Fora, que detém o controle acionário da empresa. O índice de atendimento do 

serviço de coleta de esgotos no município, em dezembro de 2002, já era da ordem de 

98,8%, contando com uma malha de redes de esgoto que alcançava 598,3 km de 

extensão. Contudo, menos de 1% dos esgotos coletados era tratado. O esgoto era (e 

assim permanece) lançado no Rio Paraibuna e em seus afluentes (MARINHO et al., 

2003:16).  

O Plano Diretor de Esgotamento Sanitário de Juiz de Fora, elaborado em 1986, 

delineou e estabeleceu diretrizes para o esgotamento sanitário da área urbana do 

município até o ano de 2017. Conforme mencionado, o sistema de esgotamento 

sanitário de Juiz de Fora conta somente com redes coletoras que conduzem as 

contribuições para os cursos d’água ou para as galerias de águas pluviais. Foi estudado e 

proposto, pelo Plano Diretor, um conjunto de coletores tronco, interceptores e estações 

elevatórias, dentro de toda a malha urbana da cidade, de forma a conduzir os esgotos às 

ETEs para o tratamento e destinação final do efluente, segundo a alternativa eleita. No 

entanto, este Plano Diretor não foi executado com a rapidez esperada, sendo que mais 

recentemente foram observadas as dificuldades para a sua implantação. Dentre elas, 

podemos citar o crescimento da mancha urbana e a dificuldade de localização de áreas 

para a construção das ETEs. 

A primeira ETE construída pela CESAMA foi a de Barreira do Triunfo, que é do 

tipo lodos ativados, modalidade aeração prolongada e complementada com digestão 

aeróbia do lodo em reator separado. Foi projetada para uma vazão de 910 m³/dia e 

eficiência esperada da ordem de 90% na redução de DBO5, o que gera um efluente 

tratado final enquadrado nos padrões ambientais dos órgãos competentes. A CESAMA 

iniciou a operação da ETE em 17 de abril de 2000, realizando o tratamento dos esgotos 

doméstico e industrial dos bairros Barreira do Triunfo e Novo Triunfo. A ETE Barreira 

do Triunfo foi construída com o objetivo de atender as exigências ambientais de 

instalação da Fábrica da Mercedes-Benz em Juiz de Fora.  
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No dia 15/05/2003 a CESAMA iniciou a construção da 1.ª Etapa da ETE 

Barbosa Lage, cujo tipo de tratamento inicialmente previsto seria o mesmo adotado na 

ETE Barreira do Triunfo, ou seja, lodos ativados, modalidade aeração prolongada e 

complementada com a digestão aeróbia do lodo em reator separado. A eficiência total 

do tratamento em termos de redução de DBO5 foi prevista para um mínimo de 93% em 

condições normais de operação, o que seria suficiente para garantir o enquadramento do 

efluente tratado aos padrões ambientais vigentes e permitir o lançamento no corpo 

d’água receptor. 

A 1.ª Etapa foi projetada para atender a uma vazão máxima de 145 l/s. Porém, 

estudos realizados para elaboração do Programa Eixo Paraibuna apontaram para uma 

mudança na concepção do tratamento para um sistema de reator UASB seguido de 

tratamento aeróbio convencional. 

Assim, no ano de 2002, a Prefeitura de Juiz de Fora iniciou os estudos e projetos 

concernentes ao Programa Eixo Paraibuna, objetivando a recuperação ambiental do 

Rio Paraibuna, adotando os fundamentos estabelecidos pela Política Nacional de 

Recursos Hídricos (Lei Federal n.º 9.433/1997), entre os quais está a adoção da bacia 

hidrográfica como unidade territorial de gerenciamento dos recursos hídricos. O 

principal componente do Programa é a execução do sistema de esgotamento sanitário do 

município. 

Como se sabe, a Região do Eixo Paraibuna defronta-se com dois grandes 

problemas de cunho ambiental: a qualidade das águas do Rio Paraibuna e de seus 

afluentes e o processo de erosão e assoreamento do leito desse rio. 

Dessa forma, com a realização deste programa, pretende-se solucionar duas 

importantes questões que se complementam: 

• A saturação das áreas centrais de Juiz de Fora, o que torna necessária a criação 

de um novo vetor de expansão urbana, ou seja, a reorganização do sentido do 

crescimento do município visando a abrigar atividades econômicas – particularmente as 

compatíveis com as características predominantes de pólo regional de serviços e 

comércio – e de abrir novos espaços para o crescimento habitacional; 

• A degradação ambiental do eixo do Rio Paraibuna, traduzida principalmente 

no elevado nível de poluição de suas águas e de seus afluentes e no assoreamento 

constante do seu leito. Vinculada a essa questão está também a necessidade de se 

oferecer à população do município novas alternativas para desenvolvimento de 

atividades de recreação e lazer, em condições ambientais e de segurança adequadas. 
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Do ponto de vista urbanístico, a revitalização do Eixo Paraibuna passa por vários 

investimentos e programas de gestão urbana que, de forma integrada, concorrerão para 

redirecionar o crescimento urbano da cidade – seja pela melhoria da qualidade 

ambiental do sítio de intervenção, seja pela oferta de mais adequada estrutura de 

circulação viária, ou mesmo pelas inúmeras oportunidades de negócios imobiliários que 

deverão ser criadas em decorrência do Programa. 

O principal componente do Programa refere-se ao esgotamento sanitário, 

tendo-se como finalidade precípua o tratamento de 90% do esgoto produzido no 

Município de Juiz de Fora. 

Por meio de tratamento urbanístico e paisagístico pretende-se também realizar 

a implantação de parques, totalizando aproximadamente 25 hectares, ao longo das 

margens do Rio Paraibuna, o que propiciará um espaço de lazer de porte metropolitano 

à população da cidade e entorno próximo. 

Foi previsto também o desassoreamento do Rio Paraibuna, que deverá será 

realizado por meio de dragagem e execução de obras-piloto de contenção de erosão e 

recuperação de áreas degradadas nas bacias dos seus afluentes, em particular aquelas 

localizadas em área urbana. Atualmente, a Bacia Hidrográfica do Córrego Yung é a 

mais prejudicada, devido à grande concentração de indústrias de extração de saibro. 

Esta bacia já possuía um programa de intervenção em fase de execução à época da 

elaboração do Programa.  

Para alcançar os objetivos e as metas estabelecidas, o Programa Eixo Paraibuna 

teve uma previsão de execução de cinco anos (60 meses). O Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) foi a entidade escolhida para financiar o Programa. A 

Prefeitura de Juiz de Fora cumpriu todas as exigências do BID, principalmente quanto 

às análises técnicas de engenharia, ambiental, financeira e de sustentabilidade dos 

investimentos. Segundo o cronograma estabelecido junto ao BID, a execução do 

Programa Eixo Paraibuna deveria ter sido iniciada em 2004 e concluída em 2008, o que 

até o presente momento não ocorreu.  

A MKM Engenharia Ambiental, no Volume II de seu Estudo de Concepção do 

Sistema de Esgotamento Sanitário de Juiz de Fora (MKM, 2002 – Vol. II), elaborou 

sete alternativas para a concepção geral do sistema de esgotamento sanitário do 

município. O trabalho foi composto por 11 etapas (MARINHO et al., 2003:48/50): 

preparação da base cartográfica; definição das bacias de esgotamento; integração entre 

regiões urbanas e bacias de esgotamento; caracterização dos consumos de água 
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associados a cada bacia de esgotamento; lançamento dos coletores tronco e dos 

interceptores principais; pré-dimensionamento do sistema coletor; locação de unidades 

de recalque; formatação final do sistema; caracterização do tratamento; determinação 

dos custos de implantação e operação das alternativas; e seleção da alternativa. Foi 

escolhida a Alternativa 7 como a de menor custo e aquela capaz de atender aos aspectos 

técnicos e ambientais desejados. 

A Alternativa 7 mantém os sistemas Barreira do Triunfo, Barbosa Lage e União 

e Indústria, diferenciando-se da Alternativa 6 pela integração dos sistemas Grama e 

Bethânea ao sistema Barbosa Lage. Os sistemas independentes deixam de existir, uma 

vez que o tratamento é centralizado nas ETEs Barbosa Lage e União e Indústria. As 

bacias sanitárias dos sistemas Grama e Bethânea, situadas a montante da bacia da ETE 

Barbosa Lage, seriam interligadas através de um coletor tronco construído na margem 

esquerda do Ribeirão das Rosas, passando por uma área militar cedida ao Exercito 

Brasileiro, em uma região conhecida como Remonta. A Figura 5.43 apresenta a 

concepção da Alternativa 7: 
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Figura 5.43 – Concepção geral do sistema de esgotamento sanitário de Juiz 

de Fora – Alternativa 7 

 

Fonte: MARINHO et al. (2003:58). 
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6 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 

6.1 – Quantidade hídrica disponível do Município de Juiz de Fora 

 

 

 

Neste subcapítulo são apresentados os dados referentes à quantidade hídrica 

disponível do Município de Juiz de Fora, estimada através de dados hidrológicos 

fornecidos por duas fontes básicas de pesquisa: o Plano Diretor de Abastecimento de 

Água da Área Urbana de Juiz de Fora (LEME, 1985) e o estudo denominado Deflúvios 

Superficiais no Estado de Minas Gerais (HIDROSSISTEMAS, 1993).  

O Plano Diretor de Abastecimento de Água da Área Urbana de Juiz de Fora, 

em seu Volume IV – Recursos Hídricos (LEME, 1985), realizou estudos de avaliação 

da disponibilidade hídrica em Juiz de Fora. Tal estudo buscou subsidiar a pré-seleção 

dos mananciais que poderiam servir como fonte de abastecimento de água de Juiz de 

Fora, procedendo ao exame do grau de utilização dos mananciais das diversas sub-

bacias hidrográficas do Rio Paraibuna, do Rio do Peixe e do Rio Piau e à avaliação da 

qualidade de suas águas, levando em consideração ainda fatores como: ocupação e 

exploração do solo; existência de ferrovias, rodovias, cidades, vilas e lugares; topografia 

da região; proximidade dos centros de consumo atuais e futuros; existência de projetos 

e/ou previsões para o aproveitamento das sub-bacias hidrográficas em questão; 

cobertura vegetal; presença de oleodutos; etc.  

Segundo o PDAA-AUJF, dentro do horizonte de projeto (2010) proposto para o 

atendimento da área urbana do município e tendo em vista as considerações realizadas a 

respeito de sua disponibilidade hídrica, são os seguintes os mananciais selecionados e 

respectivos locais para captação: 

• Rio Paraibuna na Barragem de Chapéu D’Uvas: captação normal de até 3,6 

m3/s ou no máximo de 4,0 m3/s;  

• Ribeirão do Espírito Santo: captação prevista em três pontos distintos: 

Captação DAE-JF (atualmente denominada Captação CDI), Barragem do Espírito Santo 

e Barragem do Gouveia. A captação a fio d’água, sem qualquer regularização, pode ser 

da ordem de até 460 l/s (mínimo estimado para 1972). Com a Barragem do Espírito 
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Santo, pode-se captar até 1,50 m3/s. Com a Barragem do Gouveia pode-se captar até 

1,25 m3/s. Com ambas, pode-se captar até 1,86 m3/s; 

• Ribeirão dos Burros: captação prevista em dois pontos distintos: Barragem 

Dr. João Penido e Barragem do Clube Náutico. A captação na Barragem Dr. João 

Penido pode ser elevada até 0,750 m3/s. Com a implantação de um reservatório de 

compensação à montante do Clube Náutico, a vazão de captação em João Penido pode 

chegar até a 0,940 m3/s;  

• Córrego São Pedro no barramento operado pelo DAE-JF (atual 

CESAMA): captação mínima de 26 l/s e normal de 80 l/s; 

• Córrego Poço D’Antas no barramento operado pelo DAE-JF (atual 

CESAMA): captação mínima de 10 l/s e normal de 25 l/s;  

• Ribeirão da Estiva: captação prevista em dois pontos distintos: Barragem do 

Córrego Serafim e Barragem do Córrego Varginha. Com a Barragem do Córrego 

Serafim pode-se captar cerca de 0,560 m3/s. Com a implantação da Barragem do 

Córrego Varginha outros 150 l/s poderiam ser acrescentados ao sistema (os outros 75 l/s 

seriam fluxo residual de jusante para atender a então Siderúrgica Mendes Júnior);  

• Aqüífero subterrâneo no Vale do Ribeirão Floresta.  

 

Tendo-se em vista as condições e o potencial dos mananciais aproveitados e o 

custo por metro cúbico regularizado de cada reservatório, propôs-se, preliminarmente, a 

seguinte hierarquização de aproveitamento com barragem: 

a) Barragem do Gouveia, que pode acrescentar ao sistema cerca de 1,25 m3/s 

com o menor custo-índice; 

b) Barragem do Córrego Serafim (Chácara); 

c) Barragem do Espírito Santo, que pode acrescentar ao sistema outros 0,610 

m3/s, perfazendo 1,86 m3/s como segundo menor custo-índice; 

d) Barragem do Clube Náutico; 

e) Barragem do Córrego Varginha; 

Uma vez que as demais unidades de cada sistema também têm peso, podendo 

modificar a seqüência apresentada, um estudo de alternativas poderia também abordar, 

em conjunto, dois sistemas: 

• Sistema João Penido - Espírito Santo - Chapéu D’Uvas; 

• Sistema João Penido – Chácara – Espírito Santo. 
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Para um horizonte de plano além de 2010, pode-se contar, além de uma maior 

captação em Chapéu D’Uvas, com o Rio do Peixe. 

O plano enumerou também algumas proposições para o aproveitamento e a 

preservação dos mananciais com possibilidade de serem destinados ao abastecimento de 

água de Juiz de Fora: 

a) Captação João Penido: 

• Recuperação do canal de fuga do vertedor; 

• Aumento da segurança ao extravasamento, através de alteamento (mureta) ou 

vertedor de emergência;  

• Vigilância e aplicação da legislação de uso e ocupação do solo da bacia; 

• Baixar o nível mínimo operacional do reservatório para a cota 736 m, através 

da implantação de um sistema de recalque (booster);  

• Solicitação de derivação ao então DAE-MG de 0,940 m3/s na Barragem João 

Penido. 

 

 b) Captação São Pedro: 

• Vigilância sanitária e controle da qualidade da água na captação; 

• Elaboração de um acordo de utilização com a Companhia Ferreira Guimarães, 

que detinha a concessão naquele momento e que constituía-se num usuário de jusante 

que pleiteava cerca de 360 l/s para geração própria.  Naquele momento, a geração era 

feita com 150 l/s dada a precariedade do sistema de adução; 

• Solicitação de derivação ao então DAE-MG para captação normal de 0,080 

m3/s e mínima de 0,026 m3/s; ou contrato de comodato com a Companhia Ferreira 

Guimarães.  

 

 c) Captação Poço D’Antas:  

• Vigilância sanitária; 

• Solicitação de derivação ao então DAE-MG para captação normal de 0,025 

m3/s e mínima de 0,010 m3/s.  

 

d) Captação Espírito Santo: 

• Elaboração de legislação adequada de uso e ocupação do solo; 

• Vigilância sanitária e controle de qualidade da água na bacia; 
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• Solicitação de derivação ao então DAE-MG para captação de até 2,056 m3/s 

no Ribeirão Espírito Santo; 

 

e) Captação no Rio Paraibuna em Chapéu D’Uvas: 

• Vigilância sanitária e controle de qualidade da água do reservatório; 

• Solicitação de derivação ao então DAE-MG para captação de até 4,0 m3/s no 

Rio Paraibuna em Chapéu D’Uvas.   

 

f) Captações nos Córregos Serafim e Varginha: 

• Vigilância sanitária das bacias; 

• Elaboração de legislação adequada para uso e ocupação do solo 

• Solicitação de derivação ao então DAE-MG para captação de até 0,560 m3/s 

no Córrego Serafim e de até 0,150 m3/s no Córrego Varginha (garantindo nesse caso um 

fluxo residual de jusante mínimo de 0,075 m3/s).  

 

 g) Rio do Peixe: 

• Acompanhamento da evolução do uso e ocupação do solo na bacia; 

• Vigilância sanitária na bacia; 

• Solicitação ao então DAE-MG de ouvir o então DAE-JF quando da solicitação 

por terceiros de qualquer derivação do Rio do peixe, uma vez que esta constituía reserva 

natural da região para atendimento futuro ao abastecimento d’água municipal, 

principalmente de Juiz de Fora.  

 

 h) Ribeirão Floresta: 

• Acompanhamento da evolução do uso e ocupação do solo na bacia; 

• Vigilância sanitária na bacia. 

 

O trabalho elaborado pela Hidrossistemas Engenharia de Recursos Hídricos a 

pedido da COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais), denominado 

Deflúvios Superficiais no Estado de Minas Gerais (HIDROSSISTEMAS, 1993), obteve 

para a região dos barramentos (região dos mananciais de Juiz de Fora) uma vazão 

específica mínima mensal para 10 anos de recorrência (rendimento específico) o valor 

de aproximadamente 8,0 l/s.km2 (Q30,10). Constatou-se, ademais, que esta vazão mínima 



 272 

mensal (30 dias) é coerente com as observações registradas na Estação Fluviométrica do 

Rio Paraibuna na Represa de Chapéu D’Uvas.       

Entretanto, considera-se como vazão ecológica a denominada Q7,10, que 

corresponde também a 10 anos de recorrência, porém com duração de 7 dias 

consecutivos. 

Estudos similares mostram que a Q7,10 corresponde a aproximadamente 60% da 

Q30,10 (HIDROSSISTEMAS, 1993).  

Como não se dispõe de séries históricas com dados diários da estação de 

referência, adotou-se a relação acima referida, ou seja: 

Q7,10 = 0,60 x Q30,10 

Portanto, a vazão ecológica específica considerada é: 

Q7,10 = 0,60 x 8,0 l/s.km2, donde:  

Q7,10 = 4,8 l/s.km2 

Portanto, para as bacias hidrográficas dos mananciais destinados ao 

abastecimento público de água de Juiz de Fora, temos uma Q7,10 igual a 

aproximadamente: 

a) Bacia Hidrográfica da Represa Dr. João Penido, com área de 68,0 km2, Q7,10  

igual a aproximadamente 0,33 m3/s.  

b) Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Espírito Santo, com área de 148,7 km2, 

Q7,10  igual a aproximadamente 0,71 m3/s.  

c) Bacia Hidrográfica da Represa de São Pedro, com área de 13,0 km2, Q7,10  

igual a aproximadamente 0,06 m3/s.  

d) Bacia Hidrográfica da Represa do Poço D’Antas, com área de 3,83 km2, Q7,10  

igual a aproximadamente 0,02 m3/s.  

e) Bacia Hidrográfica da Represa de Chapéu D’Uvas, com área de 309 km2, 

Q7,10 igual a aproximadamente 1,48 m3/s.  

A Portaria IGAM n.º 10/1998 adota a Q7,10 como a vazão de referência para a 

concessão de outorga de direito de uso de recursos hídricos no Estado de Minas Gerais e 

estabeleceu que a vazão máxima outorgável para a captação direta nos cursos d’água é 

igual a 30% da Q7,10. Logo, a manutenção de vazão residual mínima deve ser igual a 

70% da Q7,10.  

Porém, a portaria define também que, nos casos em que houver regularização, 

vazão maior pode ser retirada desde que garantido o fluxo residual mínimo de 70% da 

Q7,10. Observe o que diz o Artigo 8.º da referida legislação: 
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“Artigo 8.º - Determinar à Diretoria de Controle das Águas que proponha as vazões de 

referência a serem utilizadas, para cálculo das disponibilidades hídricas em cada local 

de interesse, de acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos e com os Planos 

Diretores de Recursos Hídricos de cada bacia hidrográfica. 

§ 1.º - Até que se estabeleçam as diversas vazões de referência na bacia hidrográfica, 

será adotada a Q7,10 (vazão mínima de sete dias de duração e dez anos de recorrência) 

para cada bacia. 

§ 2.º - Fixar em 30% (trinta por cento) da Q7,10 o limite máximo de derivações 

consuntivas a serem outorgadas na porção da bacia hidrográfica limitada por cada 

seção considerada, em condições naturais, ficando garantidos a jusante de cada 

derivação fluxos residuais mínimos equivalentes a 70% (setenta por cento) da Q7,10.   

§ 3.º - Quando o curso d’água for regularizado pelo interessado, o limite da outorga 

poderá ser superior a 30% (trinta por cento) da Q7,10, aproveitando o potencial de 

regularização, desde que seja garantido um fluxo residual mínimo à jusante, 

equivalente a 50% (cinqüenta por cento) da vazão média de longo termo.”  

A questão da manutenção dos fluxos residuais de jusante foi também objeto da 

atenção do PDAA-AUJF e merece destaque por se tratar de uma condição fundamental 

a ser cumprida para o aproveitamento sustentável dos mananciais destinados ao 

abastecimento de água.  

Segundo o plano, os critérios para determinação dos fluxos residuais de jusante a 

serem considerados no trabalho corresponderam para cada caso a vazões suficientes 

para que não sejam causados danos ou prejuízos excessivos à jusante, sendo também 

vazões que, em média, não sejam esperadas com grande freqüência. 

Assim, para as captações, o fluxo residual será o mínimo possível, desde que 

atendidos os interesses dos usuários de jusante. Não havendo usuários, e no caso de 

interesse na captação total do manancial, o fluxo residual constituir-se-á da restituição 

do fluxo de base da bacia incremental a jusante e/ou compensação por vazões liberadas 

do reservatório de Chapéu D’Uvas. 

Para os aproveitamentos com regularização, o fluxo residual mínimo, atendidos 

os interesses de jusante, será a vazão mínima natural que tinha o curso d’água antes da 

construção de qualquer barragem, aqui considerada como 80% da vazão mínima 

observada na seção de referência, desde que a série histórica tenha pelo menos 10 anos 

de observações. No caso do Rio Paraibuna em Chapéu D’Uvas, a vazão mínima 

observada no local foi de 2,4 m3/s (1955), implicando em um fluxo residual mínimo de 
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1,9 m3/s (o DNOS considerou nos seus estudos 1,5 m3/s como suficiente). Já para a 

Bacia Hidrográfica do Ribeirão da Estiva, um fluxo residual mínimo de 114 l/s na seção 

de captação para atendimento à então Siderúrgica Mendes Júnior foi considerado 

necessário, de acordo com o Decreto Estadual n.º 21.309, de 19/05/1981.  

Ainda a esse respeito, foram feitas as seguintes considerações: 

• O Córrego Chácara, captado à base de 560 l/s, condiciona o atendimento da 

Primeira Etapa da então Companhia Siderúrgica Mendes Júnior, através da bacia 

restante a jusante, incluindo-se aí o Córrego Varginha. Com a regularização deste 

último, pode-se atender o fluxo de jusante e ainda liberar parcela substancial (150 l/s) 

para incorporação ao Sistema Chácara-João Penido, liberando-se até 75 l/s para jusante 

(a capacidade do Varginha é de 225 l/s). Para a atendimento da Segunda Etapa da então 

Companhia Siderúrgica Mendes Júnior seriam necessários mais 100 l/s, que poderiam 

ser liberados do Sistema Chácara, do Varginha ou mesmo obtidos de outra fonte. Vale 

lembrar que a citada companhia não possuía autorização legal para captar a vazão 

necessária à implementação da Segunda Etapa e mesmo a sua data de implantação 

estava totalmente indefinida, dependendo de interesses internos e externos de expansão; 

• O caso do Rio Paraibuna em Chapéu D’Uvas apresenta um fluxo residual 

mínimo de 1,9 m3/s, correspondente a 80% da vazão mínima observada na seção de 

referência próxima à barragem, qual seja de 2,4 m3/s em 1955;  

• As barragens do Clube Náutico, Espírito Santo e Gouveia foram previstas para 

liberar toda a vazão de compensação estabelecida; 

• As captações de Poço D’Antas, Espírito Santo e João Penido, próximas às 

desembocaduras no Rio Paraibuna dos respectivos córregos, teriam toda a vazão do 

manancial captado (em regime crítico), sendo que o fluxo residual constituir-se-ia da 

restituição do fluxo de base da bacia incremental a jusante; 

• O caso do Córrego São Pedro, dada a sua limitação, dependeria, inclusive, de 

um contrato de comodato com a Companhia Ferreira Guimarães.   

Analisando o exposto acima, pode-se concluir que, caso adotássemos a vazão 

média de longo termo (Qmlt) como indicador para o cálculo da quantidade hídrica 

disponível, teríamos uma situação um pouco mais confortável, registrando uma 

quantidade hídrica disponível relativamente maior. Porém, como sabemos, a vazão 

média corresponde à vazão máxima que pode ser regularizada e, conseqüentemente, 

outorgada. Portanto, não é a vazão média, e sim a vazão mínima, que ocorre no período 
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de estiagem, a responsável por condicionar o atendimento da demanda. Existem 

diferentes indicadores de vazão mínima que podem ser adotados para o cálculo da 

quantidade hídrica disponível de uma determinada bacia hidrográfica. A Portaria IGAM 

n.º 10/1998, como já afirmado aqui, adota a Q7,10 como vazão de referência para se 

proceder à outorga de direito de uso de recursos hídricos no Estado de Minas Gerais. 

Não é difícil perceber que, caso adotássemos 30% da Q7,10 como indicador para a 

concessão da outorga, tal como estabelecido pela portaria, a quantidade hídrica 

disponível cairia drasticamente, não sendo suficiente para atender nem mesmo à atual 

demanda hídrica do município. Assim, a mesma portaria estabelece que vazões maiores 

que aquelas obtidas a partir deste indicador podem ser captadas para o abastecimento 

desde que a captação seja efetuada a partir de barramento com regularização de vazão. 

Desse modo, temos um incremento significativo nos valores de vazão outorgável, caso 

no qual se enquadra o Município de Juiz de Fora.   

Em função disso, adotamos como quantidade hídrica disponível os valores 

apresentados pelo PDAA-AUJF. No caso de São Pedro e Poço D’Antas foram adotados, 

respectivamente, os valores de 0,08 m3/s e 0,025 m3/s como quantidade hídrica 

disponível desses mananciais, que correspondem à captação normal dos mesmos. No 

caso dos sistemas Norte e Dr. João Penido, poderíamos considerar duas situações 

distintas. A primeira, mais restritiva e que corresponde à realidade atual, adota como 

quantidade hídrica disponível a atual capacidade de produção de água desses dois 

sistemas, que é de, respectivamente, 505 l/s e 800 l/s. Uma outra situação, um pouco 

mais confortável, poderia ser alcançada a partir da otimização da vazão de regularização 

dos dois sistemas, o que poderia ser alcançado com a construção dos barramentos 

previstos pelo PDAA-AUJF em 1985. Assim, a quantidade hídrica disponível do 

Sistema Norte subiria para 2,056 m3/s e a do Sistema Dr. João Penido para 0,940 m3/s. 

No caso da Represa de Chapéu D’Uvas foi adotado o valor de 4,0 m3/s, tal como 

definido pelo PDAA-AUJF e que corresponde à captação máxima do mesmo. No caso 

do Ribeirão da Estiva, foi adotado o valor de 0,71 m3/s, valor que poderia ser alcançado 

com a construção dos barramentos previstos pelo PDAA-AUJF no Córrego Serafim e 

no Córrego Varginha. Feitas essas considerações, poderíamos ter vários cenários. 

Num primeiro cenário, em que teríamos a utilização de todos os mananciais 

previstos pelo PDAA-AUJF para compor o sistema de abastecimento de água de Juiz de 

Fora e ainda a otimização da vazão de regularização dos sistemas Norte e Dr. João 

Penido, chegaríamos a uma quantidade hídrica disponível igual a 7,81 m3/s, 
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caracterizando o cenário mais favorável, ainda distante da realidade atual. Se 

considerarmos esses mesmos mananciais, porém adotando como quantidade hídrica 

disponível dos sistemas Norte e Dr. João Penido a respectiva capacidade de produção de 

água desses dois sistemas, teríamos uma quantidade hídrica disponível total igual a 6,12 

m3/s.  

Se levarmos em consideração a utilização do atual sistema de abastecimento 

(Norte, Dr. João Penido e São Pedro, excluído Poço D’Antas, desativado desde 2006), 

porém com a otimização da vazão de regularização dos sistemas Norte e Dr. João 

Penido, a quantidade hídrica disponível do município é de 3,076 m3/s. Se levarmos em 

consideração a utilização desses mesmos mananciais, porém adotando como quantidade 

hídrica disponível dos sistemas Norte e Dr. João Penido a respectiva capacidade de 

produção de água desses dois sistemas, teríamos uma quantidade hídrica disponível total 

igual a 1,385 m3/s.  

Se levarmos em conta que o Sistema São Pedro será desativado pela CESAMA 

nos próximos anos e que a Represa de Chapéu D’Uvas será incorporada ao sistema de 

abastecimento de água do município, e caso considerássemos a otimização da vazão de 

regularização dos sistemas Norte e Dr. João Penido, teríamos uma quantidade hídrica 

disponível igual a 6,996 m3/s. Se mantivermos esse cenário, porém adotando como 

quantidade hídrica disponível dos sistemas Norte e Dr. João Penido a respectiva 

capacidade de produção de água desses dois sistemas, teríamos uma quantidade hídrica 

disponível total igual a 5,305 m3/s.  

Poderíamos considerar ainda um último cenário. Caso houvesse a desativação do 

Sistema São Pedro antes da incorporação da Represa de Chapéu D’Uvas e do Ribeirão 

da Estiva ao sistema de abastecimento de água do município, e caso considerássemos a 

otimização da vazão de regularização dos sistemas Norte e Dr. João Penido, teríamos 

uma quantidade hídrica disponível igual a 2,996 m3/s. Se mantivermos esse cenário, 

porém adotando como quantidade hídrica disponível dos sistemas Norte e Dr. João 

Penido a respectiva capacidade de produção de água desses dois sistemas, teríamos uma 

quantidade hídrica disponível total igual a 1,305 m3/s. Esse último cenário seria o mais 

restritivo. Apesar de parecer um pouco pessimista, não é improvável que venha a 

ocorrer, pois como se sabe, o Sistema São Pedro, de vazão reduzida, encontra-se em 

adiantado processo de degradação ambiental, podendo ser desativado. A Represa de 

Chapéu D’Uvas apresenta alguns problemas, apresentados no item 5.5.1.2, que devem 

ser solucionados para que a mesma seja efetivamente incorporada ao sistema municipal 
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de abastecimento de água. Os dois principais mananciais atualmente destinados ao 

abastecimento público de água do município já encontram-se sobrecarregados, 

sobretudo o Sistema Dr. João Penido. 

 

 

 

6.2 – Demanda hídrica do Município de Juiz de Fora 

 

 

 

A estimativa da demanda hídrica total do Município de Juiz de Fora foi realizada 

com base no somatório das demandas hídricas residencial (população residente), 

comercial, industrial e pública. Para tal, foram utilizados os dados fornecidos pela 

CESAMA, constantes dos Relatórios de dados financeiros: faturamento e arrecadação 

– água e esgoto – referentes a 2008, que registram os volumes mensais micromedidos 

de consumo de água em Juiz de Fora por setor usuário (residencial, comercial, industrial 

e público). A Tabela 6.1 apresenta esses dados:   

 

Tabela 6.1 - Volumes mensais micromedidos (m3) de  
consumo de água por setor usuário em Juiz de Fora em 2008 

Setores 
Meses 

Residencial Comercial Industrial Público 

Janeiro 1.817.818 232.254 60.023 92.213 
Fevereiro 2.002.436 245.815 69.900 104.470 

Março 1.854.360 238.035 61.111 100.333 
Abril 1.900.006 249.957 69.256 105.522 
Maio 1.758.529 235.076 64.788 102.251 
Junho 1.761.987 238.145 69.669 103.143 
Julho 1.920.010 251.220 76.810 96.164 

Agosto 1.942.594 256.053 67.625 140.623 
Setembro 1.918.422 260.737 77.069 108.150 
Outubro 1.863.365 250.521 64.255 103.185 

Novembro 1.759.537 247.403 61.200 105.735 
Dezembro 2.086.542 259.059 57.398 101.127 

Total 22.585.606 2.964.275 799.104 1.262.916 
    Fonte: Assessoria de Planejamento e Controladoria da CESAMA.   

 

Podemos fazer uma distinção entre consumo hídrico e demanda hídrica. A 

disponibilidade hídrica “representa a quantidade de água disponível na natureza para ser 
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utilizada nas atividades humanas” (MACHADO, 2007:62). Sua variação é influenciada 

pelos usos que provocam o desaparecimento deste recurso, ou seja, os usos consuntivos. 

Quando aumenta o consumo hídrico, diminui a disponibilidade hídrica, e vice-versa. Já 

a demanda hídrica pode ser definida como “a quantidade de água necessária para o 

desenvolvimento das atividades humanas” (MACHADO, 2007:62). Neste trabalho, 

porém, vamos considerar que o consumo hídrico e a demanda hídrica são equivalentes, 

considerando que a quantidade de água requerida para o desenvolvimento das atividades 

humanas no Município de Juiz de Fora corresponde à quantidade de água que foi 

efetivamente utilizada para tal. 

Os dados de demanda hídrica residencial apresentados na Tabela 6.1 

correspondem praticamente à demanda hídrica residencial total de Juiz de Fora, já que, 

atualmente, o sistema de abastecimento de água operado pela CESAMA atende a cerca 

de 99,8% da população urbana de Juiz de Fora (MKM, 2002:06 – Vol. I) e esta, por sua 

vez, representa 99,17% da população total do município (MKM, 2002:04 – Vol. I). 

Além disso, o índice de hidrometração no município chega a 99,9% (MKM, 2002:08 – 

Vol. I), o que garante a confiabilidade dos dados e torna-os perfeitamente 

representativos da demanda hídrica total do município. Porém, é necessário esclarecer 

que tais dados referem-se não somente à população urbana, mas à população total do 

Município de Juiz de Fora. Somente as unidades residenciais não hidrometradas, 

localizadas principalmente na área rural do Distrito-Sede, nos núcleos urbanos e nas 

áreas rurais dos distritos e mesmo nas partes periféricas e isoladas da área urbana do 

Distrito-Sede, atendidas por sistemas complementares não operados pela CESAMA 

(poços e pequenas captações em pequenos mananciais e/ou nascentes), é que não têm o 

seu consumo de água micromedido pela companhia. Como tais regiões não são 

atendidas pela rede pública de distribuição e abastecimento operada e mantida pela 

CESAMA, seu consumo de água não está registrado nos dados de demanda hídrica 

apresentados pela Tabela 6.1. Porém, como já explicado, tais unidades residenciais 

respondem por uma parcela ínfima da população total do município.  

Os dados de demanda hídrica comercial incluem o consumo de água dos hotéis, 

pousadas e similares, contemplando, portanto, a população flutuante (ou população 

turística) presente no município em datas específicas do ano e que contribui para o 

aumento do consumo de água. È interessante ressaltar aqui a expressividade atingida 

pela população flutuante ou turística em Juiz de Fora em tais períodos. Como é sabido, 

um setor que tem se desenvolvido na cidade é o da indústria do turismo e do lazer, 
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graças à promoção de grandes eventos de abrangência regional e até mesmo nacional. 

Juiz de Fora é a sede oficial do Miss Gay Brasil, sendo tal evento responsável pelo 

maior índice de ocupação dois hotéis da cidade. Em 2001, segundo pesquisa realizada 

pelos alunos do Curso de Graduação em Turismo da Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF), este índice atingiu a marca de 90,1%, superior ao índice registrado por 

ocasião do Vestibular da UFJF, que neste mesmo ano foi de 77,7%. Foi injetado pelos 

turistas na economia do município um montante da ordem de cerca de R$ 2.161.604,00  

(http://www.acessa.com/negócios/arquivo/mercados/2001/11/30-Turismo). Em 2003, a 

taxa de ocupação dos hotéis na 27.ª edição do Miss Brasil Gay chegou a atingir a média 

de 100%. Alguns hotéis, ainda em julho de 2003, alcançaram uma taxa de reserva de 

30% de seus apartamentos para a edição do evento em 2004. Segundo pesquisa 

realizada em parceria pelo Movimento Gay de Minas, Universidade Federal de Juiz de 

Fora, Faculdade de Turismo de Santos Dumont, Escola de Turismo da Unipac e Curso 

de Turismo do Colégio Técnico Universitário, em 2002 o evento foi responsável por 

trazer à cidade Juiz de Fora cerca de 4 mil pessoas. Cerca de R$ 2 milhões são injetados 

na economia do município em cada edição do evento (http://www.acessa.com/negocios/ 

arquivo/mercados/2003/07/17-turismo_gay).  

O JF Folia é outro evento responsável por um aumento considerável do fluxo de 

turistas na cidade. Durante o JF Folia 2007, segundo balanço realizado pelo Juiz de 

Fora e Região Convention & Visitors Bureau, a taxa de ocupação dos hotéis na cidade 

durante a realização do evento chegou à média de 85%. O evento, que aconteceu entre 

os dias 11 e 14 de outubro de 2007, no estacionamento do Estádio Municipal, já é 

considerado uma das uma das maiores micaretas de Minas Gerais (http://www. 

juizdeforaconvention.com.br/index.php?pagina=noticias.php&codconteudo=207).  

Em 2008, dois eventos realizados no mês de julho foram responsáveis pelo 

preenchimento de 100% das acomodações da rede hoteleira de Juiz de Fora. Cerca de 

50 mil pessoas estiveram envolvidas, direta e indiretamente, na realização do Festival 

Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga e no Congresso Nacional 

de Laticínios, eventos que buscam desenvolver, respectivamente, a cultura musical e a 

tecnologia sobre leite e derivados. Na 25.ª edição do Congresso Nacional de Laticínios, 

entre expositores e visitantes, 10 mil pessoas participaram do evento, considerado o 

maior do Brasil em difusão de tecnologias sobre o leite e derivados, além de referência 

na América Latina em pesquisa e desenvolvimento de lácteos. O evento ocorreu entre os 

dias 14 e 17 de julho, no Expominas. Estiveram envolvidos os principais especialistas 



 280 

do Brasil e do exterior, empresários, representantes de universidades e empresas de 

pesquisa, a Epamig, além do público. Paralelamente ao Congresso aconteceu ainda a 

36.ª Exposição de Máquinas, Equipamentos, Embalagens e Insumos para a Indústria 

Laticinista - Expomaq; a 35.ª Exposição de Produtos Lácteos - Expolac; e o 35.º 

Concurso Nacional de Produtos Lácteos, cuja premiação encerrou as atividades do 

evento. 

Ainda em julho, o Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música 

Antiga, único no Brasil dedicado ao gênero e o maior da América Latina, alcançou 

posição de vanguarda na utilização de instrumentos de época para a divulgação deste 

acervo colonial e barroco. Completando sua 19.ª edição, o festival reuniu 40 mil 

pessoas, entre estudantes de música e a população de Juiz de Fora e região. De suas 

edições anteriores, as composições dos séculos XVII e XVIII estão registradas em um 

vasto acervo de CDs, livros e DVD, se caracterizando como uma importante iniciativa 

de preservação do patrimônio imaterial. Além disso, aconteceu também o VIII Encontro 

de Musicologia Histórica, evento brasileiro mais duradouro e de maior contribuição à 

pesquisa, dedicado a reunir musicólogos e especialistas para o debate e divulgação de 

estudos (http://www.pjf.mg.gov.br/noticias/view.php?data=16/7/2008&modo=link2idno 

ticia2=17612).  

Além desses eventos, no segundo semestre de 2008 foram realizados outros de 

relevância, como o Miss Brasil Gay e o Rainbow Fest, no mês de agosto; o 33.º 

Congresso Mineiro de Ginecologia e Obstetrícia, no Expominas; o 16.º Congresso 

Brasileiro de Automática; o 16.º Encontro de Automóveis Antigos de Juiz de Fora; o 7.º 

Congresso Brasileiro de Direito Médico; e o Encontro das Comunidades Alemãs da 

América Latina, comemorando os 150 anos da imigração alemã em Juiz de Fora. 

Os dados de demanda hídrica industrial contemplam o consumo total de água das 

indústrias, composto pelo somatório do consumo dos funcionários e do consumo 

necessário ao adequado funcionamento dos processos produtivos. Tais dados não 

contemplam os volumes utilizados pelas indústrias provenientes de fontes alternativas, 

compostas de poços (profundos ou não) e pequenas captações superficiais particulares. 

Nos últimos anos, Juiz de Fora vem recebendo investimentos no sentido de reativar o 

setor industrial da cidade, acolhendo indústrias que vêm se juntar a outras de grande 

porte já instaladas, concentradas sobretudo no Distrito Industrial.  

Já os dados de demanda hídrica pública contemplam o consumo de água 

destinado à limpeza e à varrição de ruas e logradouros públicos e à manutenção de 
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parques, praças e jardins públicos. O consumo dos grandes consumidores, bem como da 

população presente na cidade em função da migração pendular, está contemplado nos 

dados de demanda comercial, demanda industrial e demanda pública. Entre esses 

grandes consumidores, podemos citar o Campus da UFJF e o 4.º Grupo de Artilharia de 

Campanha (4.º GAC).  

Para efeito de cálculo da demanda hídrica total de Juiz de Fora levou-se em 

consideração o somatório do consumo de água dos quatro setores usuários (residencial, 

comercial, industrial e público) em 2008. Assim, teríamos uma demanda hídrica total 

para o Município de Juiz de Fora de 27.611.901 m3/ano (≅ 75.650,0 m3/dia ou ≅ 0,88 

m3/s). 

Os dados referentes ao ano de 2008 podem ser comparados com os dados 

divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento relativos ao 

consumo de água registrado em Juiz de Fora no período 1995-2006. A Tabela 6.2 

apresenta esses dados:  
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Tabela 6.2 – Dados selecionados sobre o consumo de água em Juiz de Fora no período 1995-2006 

Ano 
População 
atendida 

(hab.) 

Volume de água 
micromedido 
(1.000 m3/ano) 

Índice de  
hidrometração 

(%) 

Consumo médio  
per capita  

de água 
(l/hab.dia) 

Índice de  
atendimento 
 total de água 

(%) 

Índice de 
micromedição  
no consumo 

(%) 

Índice de 
perdas na 

distribuição 
(%) 

1995 416.000 27.375,00 99,97 180,29    ND(*) 100,0 ND 
1996 424.900 27.626,90 99,97 178,14 ND 100,0 ND 
1997 444.852 28.616,00 99,97 176,24 ND 100,0 ND 
1998 416.838 29.350,20 99,98 186,64 ND 100,0 30,62 
1999 435.172 28.889,60 100,0 185,80 ND 100,0 40,71 
2000 442.670 28.269,00 100,0 176,45 ND 100,0 30,11 
2001 452.096 27.333,00 100,0 167,40 97,20 100,0 32,10 
2002 466.839 27.609,10 100,0 164,63 98,97 100,0 29,71 
2003 475.400 27.690,60 100,0 161,00 99,30 100,0 32,60 
2004 483.854 27.018,00 100,0 154,33 98,12 100,0 30,19 
2005 491.469 27.534,00 100,0 154,69 98,07 100,0 29,76 
2006 498.044 27.901,00 100,0 154,50 97,82 100,0 28,49 

  (*) Não-disponível.  
  Fonte: Serviço Nacional de Informações sobre Saneamento (Disponível em: <http://www.snis.gov.br>. Acesso em: 20 dez. 2008).   
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Em seu Estudo de Concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Juiz de 

Fora, a MKM Engenharia Ambiental realizou estudos que permitiram traçar estimativas 

de demanda hídrica residencial no município. Para efeito de comparação com os dados 

apresentados pela Tabela 6.1 sobre a demanda hídrica residencial em Juiz de Fora, serão 

apresentados aqui os resultados obtidos em tal estudo. 

Para realização de tal estudo, foram selecionadas “áreas típicas” representativas 

dos padrões de ocupação existentes em Juiz de Fora. Essas áreas foram: Benfica, Bom 

Pastor, Cidade do Sol, Santa Luzia, Vila Olavo Costa, “Área Periférica”, “Área Central” 

e Distrito Industrial. Procurou-se abranger todos os padrões típicos de ocupação de Juiz 

de Fora, conferindo representatividade à amostra. A partir deste levantamento tornou-se 

possível determinar o consumo per capita médio por padrão de ocupação urbana e por 

extrato social.  

Diante das constatações verificadas no estudo dos diversos consumos per capita 

de Juiz de Fora, optou-se por adotar quatro padrões de consumo típicos para as áreas 

analisadas e extrapolar os resultados para o restante da cidade. Dessa forma, os padrões 

de consumo típicos foram definidos a partir da relação entre o consumo previsto e o 

perfil socioeconômico e de ocupação da região. Com os padrões de consumo definidos, 

foi possível enquadrar cada uma das 81 regiões urbanas de Juiz de Fora. Os padrões de 

consumo típicos são apresentados na Tabela 6.3, que relaciona o consumo previsto com 

o perfil socioeconômico e de ocupação da região:  
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Tabela 6.3 – Padrões de consumo per capita médios estabelecidos em função dos 

padrões de ocupação típicos 

 

 Fonte: MKM (2002:69 – Vol. I).  

 

Com os padrões de consumo definidos, foi possível enquadrar cada uma das 81 

regiões urbanas de Juiz de Fora, conforme mostra a Tabela 6.4:    
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Tabela 6.4 – Enquadramento das Regiões Urbanas de Juiz de Fora nos padrões de 

ocupação típicos identificados 

 

Fonte: MKM (2002:70 – Vol. I).  

 

A título de comparação com os dados da Tabela 6.2, foram aplicados os 

consumos per capita médios estabelecidos pelo estudo da MKM Engenharia Ambiental 

à população de cada RU no ano 2000, de acordo com o Censo Demográfico do IBGE, 

conforme mostra a Tabela 6.5: 
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Tabela 6.5 – Estimativa da demanda hídrica residencial em Juiz de Fora em 2000 
Regiões urbanas 

N.º Nome 

População 
em 2000 

(hab.) 

Padrão de 
ocupação 

Consumo per 

capita médio 
(l/hab.dia) 

Consumo 
anual 

(m3/ano) 
01 Barreira do Triunfo 2.273 1 120 99.557,4 
02 Represa 673 1 120 29.477,4 
03 Benfica 18.111 1 120 793.261,8 
04 Santa Cruz 15.514 1 120 679.513,2 
05 Nova Era 7.781 1 120 340.807,8 
06 Barbosa Lage 12.277 1 120 537.732,6 
07 Remonta 396 1 120 17.344,8 
08 Jóquei Clube 4.807 1 120 210.546,6 
09 Jardim Natal 5.168 1 120 226.358,4 
10 Industrial 3.107 1 120 136.086,6 
11 Francisco Bernardino 8.354 1 120 365.905,2 
12 Carlos Chagas 1.861 2 190 129.060,35 
13 Cerâmica 3.215 1 120 140.817,0 
14 São Dimas 200 2 190 13.870 
15 Esplanada 3.073 1 120 134.597,4 
16 Monte Castelo 5.552 1 120 243.177,6 
17 Fábrica 4.405 1 120 192.939,0 
18 Mariano Procópio 2.169 2 190 150.420,15 
19 Morro da Glória 3.328 3 260 315.827,2 
20 Santa Catarina 1.801 2 190 124.899,35 
21 Vale do Ipê 1.557 2 190 107.977,95 
22 Borboleta 5.164 1 120 226.183,2 
23 Morro do Imperador 748 2 190 51.873,8 
24 Jardim Glória 3.233 2 190 224.208,55 
25 Santa Helena 5.831 3 260 553.361,9 
26 Paineiras 3.893 2 190 269.979,55 
27 Martelos 4.632 1 120 202.881,6 
28 São Pedro 10.681 1 120 467.827,8 
29 Cruzeiro de Santo Antônio 645 2 190 44.730,75 
30 Nova Califórnia 186 2 190 12.899,1 
31 Novo Horizonte 1.631 2 190 113.109,85 
32 Aeroporto 1.149 2 190 79.683,15 
33 Salvaterra 188 2 190 13.037,8 
34 Sagrado Coração de Jesus 2.070 1 120 90.666,0 
35 São Geraldo 2.087 1 120 91.410,6 
36 Santa Efigênia 6.137 1 120 268.800,6 
37 Ipiranga 14.872 1 120 651.393,6 
38 Teixeiras 5.197 1 120 227.628,6 
39 Dom Bosco 4.477 1 120 196.092,6 
40 São Mateus 18.134 2 190 1.257.592,9 
41 Santa Cecília 3.665 1 120 160.527,0 
42 Santa Luzia 13.732 1 120 601.461,6 
43 Bomba de Fogo 1.784 1 120 78.139,2 
44 Graminha 2.246 2 190 155.760,1 
45 Mundo Novo 3.349 2 190 232.253,15 
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46 Alto dos Passos 4.712 2 190 326.777,2 
47 Boa Vista 1.635 2 190 113.387,25 
48 Bom Pastor 5.548 2 190 384.753,8 
49 Vila Ideal 5.827 1 120 255.222,6 
50 Vila Olavo Costa 4.453 1 120 195.041,4 
51 Furtado de Menezes 2.653 1 120 116.201,4 
52 Vila Ozanan 1.748 1 120 76.562,4 
53 Poço Rico 3.336 2 190 231.351,6 
54 Granbery 4.890 3 260 464.061,0 
55 Centro 21.426 3 260 2.033.327,4 
56 Floresta 995 1 120 43.581,0 
57 Retiro 7.098 1 120 310.892,4 
58 Santo Antônio 8.628 1 120 377.906,4 
59 Nossa Senhora de Lourdes 7.104 1 120 311.155,2 
60 Costa Carvalho 7.525 1 120 329.595,0 
61 Botanágua 1.347 2 190 93.414,45 
62 São Bernardo 3.541 2 190 245.568,35 
63 Cesário Alvim 1.091 1 120 47.785,8 
64 Vitorino Braga 4.263 1 120 186.719,4 
65 São Benedito 14.407 1 120 631.026,6 
66 Grajaú 6.420 1 120 281.196,0 
67 Linhares 10.755 1 120 471.069,0 
68 Santa Rita de Cássia 5.448 1 120 238.622,4 
69 Nossa Senhora de Aparecida 7.104 1 120 311.155,2 
70 Manoel Honório 6.374 2 190 442.036,9 
71 Bonfim 2.742 1 120 120.099,6 
72 Bairu 4.461 2 190 309.370,35 
73 Progresso 16.986 1 120 743.986,8 
74 Centenário 1.220 1 120 53.436,0 
75 Santa Terezinha 9.483 2 190 657.646,05 
76 Eldorado 6.343 1 120 277.823,4 
77 Bom Clima 651 2 190 45.146,85 
78 Vale dos Bandeirantes 11.073 2 190 767.912,55 
79 Granjas Bethânia 3.272 1 120 143.313,6 
80 Grama 9.624 2 190 667.424,4 
81 Cascatinha 4.671 2 190 323.933,85 

Total --- 440.207 --- --- 23.890.184,4 
 

Como se percebe pela análise da tabela apresentada acima, os dados referem-se 

apenas à população das regiões urbanas de Juiz de Fora. Porém, em 2000 essa 

população (440.207 habitantes) representava aproximadamente 96,37% da população 

total do município (456.796 habitantes), o que a torna bastante representativa no cálculo 

da demanda hídrica residencial total do município. 

Aplicando-se os consumos per capita médios estabelecidos pelo estudo da 

MKM Engenharia Ambiental, de acordo com o padrão de ocupação em que foram 
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enquadradas, à população de cada RU no ano 2000, estimou-se a demanda hídrica 

residencial de Juiz de Fora em 23.890.184,4 m3/ano.  

A Tabela 6.2 mostra que, para uma população atendida de 442.670 habitantes no 

ano 2000, o volume de água micromedido foi de 28.269.000,0 m3/ano. Como o valor 

estimado para o ano 2000 através do estudo da MKM Engenharia Ambiental refere-se 

apenas à demanda hídrica residencial, caso somássemos a ele os valores das demandas 

hídricas comercial, industrial e pública, certamente obteríamos um valor muito próximo 

àquele micromedido pela CESAMA nesse ano. Para efeito de comparação, em 2008 

esses três setores usuários (comercial, industrial e público) foram responsáveis, 

conjuntamente, por uma demanda hídrica de 5.026.295 m3/ano, representando, 

aproximadamente, 18,2% da demanda hídrica total. Caso agregássemos ao valor de 

demanda hídrica residencial estimado através do estudo da MKM Engenharia 

Ambiental para o ano 2000 um percentual de 20% (desconsiderando a possibilidade de 

variações significativas da participação desse percentual na demanda hídrica total), o 

que equivaleria a 4.778.036,88 m3/ano, referente ao somatório das demandas comercial, 

industrial e pública, obteríamos um total de 28.668.221,28 m3/ano, um valor realmente 

bastante próximo àquele micromedido pela CESAMA.  

Diante disso, adotou-se neste trabalho, como valor de demanda hídrica total do 

Município de Juiz de Fora, o somatório do consumo de água dos quatro setores usuários 

(residencial, comercial, industrial e público) em 2008, de acordo com os dados 

fornecidos pela CESAMA, obtendo-se um valor igual a 27.611.901 m3/ano (≅ 75.650,0 

m3/dia ou ≅ 0,88 m3/s). 

Como se percebe, a demanda hídrica residencial de Juiz de Fora é responsável 

por mais de 80% da demanda hídrica total do município. Como já demonstrado neste 

trabalho, a população do município está fortemente concentrada nas regiões urbanas do 

município, o que demonstra também a forte concentração da demanda hídrica na área 

urbana do mesmo. Podemos afirmar, assim, que a distribuição espacial da demanda 

hídrica no Município de Juiz de Fora está diretamente relacionada à distribuição 

espacial da população residente em seu território. 

Adotando-se como quantidade hídrica disponível o valor de 7,81 m3/s, referente 

à vazão aproveitável das bacias hidrográficas dos mananciais destinados ao 

abastecimento público de água do município, atendidos os requisitos legais previstos 

pela Portaria IGAM n.º 10/1998, a relação entre a demanda hídrica e a quantidade 

hídrica disponível é de aproximadamente 11,3%. Ainda que dobrássemos a demanda 
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hídrica residencial, elevando-a a um patamar de 1,44 m3/s, essa relação seria de 

aproximadamente 18,4%. Lembrando que levamos em consideração somente a vazão 

aproveitável dos mananciais atualmente destinados ao abastecimento público de água do 

município e daqueles que apresentam potencial efetivo para sua utilização no futuro, os 

valores acima apresentados expressam a relativa abundância hídrica do município, já 

comentada neste trabalho.  

 

 

 

6.3 – Balanço entre a quantidade hídrica disponível e a demanda hídrica do 

Município de Juiz de Fora 

 

 

 

Os resultados da avaliação da quantidade hídrica disponível e da demanda 

hídrica foram cruzados, dando origem a indicadores que expressam o balanço hídrico 

atual do Município de Juiz de Fora: (a) a quantidade hídrica per capita disponível e (b) 

a relação entre a demanda hídrica e a quantidade hídrica disponível. Como quantidade 

hídrica disponível foi adotada a vazão aproveitável das bacias hidrográficas dos 

mananciais destinados ao abastecimento público de água do município, cujos valores 

estão em conformidade com os requisitos legais estabelecidos pela Portaria IGAM n.º 

10/1998. Adotou-se ainda uma demanda hídrica máxima, já que no cálculo da mesma 

foram incluídas a população residente e flutuante, além das demandas industrial, 

comercial e publica. Trabalhou-se, portanto, com uma situação limite: a mínima vazão 

aproveitável e a demanda hídrica máxima.  

Ao realizar a avaliação da sustentabilidade hídrica de Angra dos Reis, 

FRANCISCO (2004:132) dividiu a porção continental do município em regiões 

hidrográficas, classificando-as de acordo com os resultados apresentados pelo balanço 

entre a quantidade hídrica disponível e a demanda hídrica:  

1. Disponibilidade hídrica insuficiente: regiões hidrográficas de elevada concentração 

populacional e com mananciais de pequena vazão, considerada insuficiente para suprir a 

demanda futura e mesmo a demanda atual. Apresentaram disponibilidade hídrica 

comprometida em mais de 85% e disponibilidade hídrica per capita média abaixo de 
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150 m3/hab.ano. O abastecimento futuro de tais regiões hidrográficas deverá contar com 

a complementação de regiões hidrográficas vizinhas.  

2. Disponibilidade hídrica baixa: regiões hidrográficas com mananciais cujas bacias 

hidrográficas são muito pequenas, que apresentaram disponibilidade hídrica 

comprometida em mais de 60% e disponibilidade hídrica per capita média em torno de 

250 m3/hab.ano. Nos períodos em que a elevada demanda e a longa estiagem coincidem, 

a disponibilidade hídrica é insuficiente para atender à demanda atual e, ao mesmo 

tempo, manter a vazão ecológica.  

3. Disponibilidade hídrica média: regiões hidrográficas que apresentaram 

disponibilidade hídrica per capita média em torno de 650 m3/hab.ano e de 30 a 50% da 

disponibilidade hídrica sendo consumida. Nestas regiões hidrográficas estavam 

instalados os principais empreendimentos econômicos do município.  

4. Disponibilidade hídrica alta: regiões hidrográficas que apresentaram disponibilidade 

hídrica per capita média entre 4.000 e 5.000 m3/hab.ano. Em tais regiões a demanda 

hídrica correspondia a menos de 10% da disponibilidade hídrica. São regiões 

caracterizadas por uma baixa densidade demográfica. 

5. Disponibilidade hídrica muito alta: regiões hidrográficas de baixa densidade 

demográfica e com os maiores mananciais, possuidores das vazões mais elevadas. 

Apresentaram disponibilidade hídrica per capita média superior a 10.000 m3/hab.ano, 

tendo apenas 2% da disponibilidade hídrica consumida.  

Deve-se ressaltar aqui a desigual distribuição espacial da população e das 

águas superficiais em Juiz de Fora: a área urbana, que ocupa 32% da superfície do 

município, concentra 99,17% de sua população total. Essa população é responsável pela 

quase totalidade da demanda hídrica residencial do município e por pouco mais de 80% 

da demanda hídrica total. Enquanto isso, a Bacia Hidrográfica da Represa de Chapéu 

D’Uvas, localizada em território dos municípios de Ewbanck da Câmara e Santos 

Dumont, distante aproximadamente 38 km do centro de Juiz de Fora, concentra pouco 

mais de 50% da quantidade hídrica disponível.  

Em Juiz de Fora, optou-se aqui por realizar a avaliação da sustentabilidade 

hídrica de forma global, ou seja, para todo o município, e não por regiões hidrográficas. 

A principal justificativa para tal decisão é a dificuldade em se definir a área de 

abastecimento de cada um dos mananciais destinados ao abastecimento público de água 

do município. Atualmente, os três sistemas de abastecimento e distribuição do 

município encontram-se integrados. Dessa forma, nos períodos de estiagem, ocorre 
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muitas vezes que um manancial abastece uma área que seria normalmente abastecida 

por outro. Tal situação ocorre com freqüência, por exemplo, com o Sistema São Pedro, 

que no período de estiagem tem a sua vazão drasticamente reduzida, contando com o 

Sistema Dr. João Penido para complementar o abastecimento da Cidade Alta.   

De qualquer forma, de acordo com os dados apresentados acima, caso 

realizássemos a avaliação da sustentabilidade hídrica do município por regiões 

hidrográficas, chegaríamos à conclusão de que existem bacias hidrográficas com 

elevada quantidade hídrica disponível e baixa demanda hídrica e outras que apresentam 

baixa quantidade hídrica disponível e elevada demanda hídrica.  

No item 6.1, foi estimada a quantidade hídrica disponível do Município de Juiz 

de Fora. Como demonstrado, caso a utilização de todos os mananciais de abastecimento 

de água previstos pelo PDAA-AUJF se efetive, inclusive com a otimização da vazão de 

regularização dos mesmos, a quantidade hídrica disponível seria de 7,81 m3/s. Porém, 

devem ser feitas aqui algumas ressalvas. 

Se excluirmos a Bacia Hidrográfica da Represa de Chapéu D’Uvas do cálculo da 

quantidade hídrica disponível, já que a mesma ainda não é utilizada para o 

abastecimento público de água de Juiz de Fora e está localizada em território de outros 

dois municípios que, diferentemente da primeira, podem ter outros planos para a 

utilização do manancial, esse valor cairia para 3,81 m3/s.  

Caso excluíssemos ainda a Bacia Hidrográfica do Ribeirão da Estiva, cuja 

utilização como manancial destinado ao abastecimento público de água de Juiz de Fora 

foi previsto pelo PDAA-AUJF em 1985, mas que até hoje não se concretizou, tal 

disponibilidade diminuiria ainda mais, atingindo o valor de 3,1 m3/s.  

Nessa análise, poderíamos excluir ainda a Bacia Hidrográfica da Represa do 

Poço D’Antas. O manancial, que está situado dentro dos limites da Reserva Biológica 

Municipal do Poço D’Antas, conta com uma disponibilidade hídrica bastante reduzida e 

com uma ETA com baixa capacidade de produção. Por isso mesmo, foi desativado pela 

CESAMA em 2006 e tem sua utilização prevista somente em casos de emergência. O 

próprio PDAA-AUJF já havia previsto a desativação deste manancial, quando afirmou 

que “verificou-se a necessidade de melhorias na linha de tratamento em caso de 

aproveitamento futuro, o que não se efetivou, já que optou-se por sua desativação 

quando forem implantados os novos sistemas, face à sua pequena capacidade instalada 

(25 l/s) e à vazão mínima do manancial (11,9 l/s)” (LEME, 1985:2.4 – Vol. I). O 

manancial foi gradativamente reduzindo sua participação no abastecimento municipal 



 292 

ao longo dos últimos anos, sendo responsável, quando da sua desativação, por apenas 

1% do abastecimento total do município. A área abastecida pelo manancial restringia-

se, praticamente, aos bairros Santo Antônio e Nossa Senhora de Lourdes, que passaram, 

a partir de então, a ser abastecidos pela Represa Dr. João Penido. Dessa forma, a 

quantidade hídrica disponível do município cairia para 3,075 m3/s.  

Deve-se lembrar ainda que a Bacia Hidrográfica da Represa de São Pedro 

poderá, em médio prazo, ser descartada pela CESAMA como manancial de 

abastecimento público de água de Juiz de Fora. Como se sabe, esse manancial é aquele 

que mais tem sofrido as conseqüências diretas do processo de expansão da cidade. 

Segundo LEME (1985:3.6 – Vol. IV), “este aproveitamento é de pouca expressão 

apesar de estrategicamente localizado. A sua bacia de acumulação, de volume ínfimo, 

está muito exposta em termos sanitários, já com a existência de vários núcleos 

habitacionais implantados e em expansão além da rodovia BR-040 que atravessa a 

região”. Porém, é importante ressaltar a necessidade de se investir na recuperação 

ambiental da bacia hidrográfica da represa, através da construção de uma rede coletora 

para a captação dos esgotos domésticos ao redor do lago e da recuperação das matas 

ciliares nas áreas de preservação permanente (nascentes e margens dos cursos d’água), o 

que poderia prolongar a sua vida útil e garantir a manutenção de suas funções ecológica, 

paisagística e de abastecimento público de água, impedindo-se a sua desativação a curto 

ou médio prazo e evitando-se os custos adicionais para a exploração de novos 

mananciais.  

O aproveitamento desse manancial tem-se imposto, principalmente, pela sua 

cota elevada, embora o volume diário seja pequeno. A crescente ocupação da bacia, que 

atualmente já se encontra num estágio avançado, vem refletindo no declínio das vazões 

de estiagem.  

A represa, que nos últimos anos sofreu um intenso processo de assoreamento e 

de contaminação via introdução de matéria orgânica na forma de esgotos domésticos in 

natura, conheceu uma significativa redução da quantidade de água reservada e uma 

sensível degradação da qualidade de suas águas.   

A bacia, sobretudo ao longo da BR-040, é alvo da instalação de grandes 

empreendimentos imobiliários e de grandes equipamentos urbanos de uso coletivo. 

Mais recentemente, podemos citar a construção da Via São Pedro e do EXPOMINAS, 

além da futura instalação do empreendimento imobiliário Alpha Ville Juiz de Fora. 

Estes empreendimentos podem contribuir para a intensificação do processo de 
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degradação caso não sejam tomadas as medidas necessárias de ordenamento territorial 

específico para a região, privilegiando a proteção do manancial.  

De qualquer forma, a vida útil da Represa de São Pedro, em função da situação 

acima exposta, encontra-se já bastante comprometida e a tendência futura é a da sua 

retirada do sistema de abastecimento de água de Juiz de Fora. Caso isso se confirme, o 

que é bastante provável, a quantidade hídrica disponível do município reduzir-se-ia para 

2,995 m3/s. A possível desativação do Sistema São Pedro, a exemplo do que já ocorreu 

com o Sistema Poço D’Antas em 2006, reveste-se de especial preocupação, pois, como 

já dito aqui, a represa possui uma localização estratégica, sendo responsável por 

abastecer uma área topograficamente elevada, distante e isolada dos demais mananciais 

destinados ao abastecimento público de água do município. A sua desativação implica 

pensar, portanto, em investimentos na adução e no recalque de água de outros 

mananciais (certamente do Sistema Dr. João Penido) para a região, que poderiam 

substituir completamente o Sistema São Pedro no abastecimento da Cidade Alta.  

Dessa forma, se considerarmos a utilização de todos os mananciais previstos 

pelo PDAA-AUJF com a vazão de regularização otimizada (7,81 m3/s) e a demanda 

hídrica atual (0,88 m3/s), chegaríamos à conclusão de que apenas aproximadamente 

11,3% da quantidade hídrica disponível estão sendo consumidos. Teríamos ainda uma 

quantidade hídrica per capita disponível igual a aproximadamente 473,1 m3/hab.ano 

(considerando uma população de 520.612 habitantes, segundo estimativa populacional 

do IBGE para 1.º de julho de 2008). De acordo com os parâmetros propostos por 

FRANCISCO (2004:132), poderíamos classificar o Município de Juiz de Fora com uma 

região hidrográfica de média a alta disponibilidade hídrica. Com relação à quantidade 

hídrica disponível per capita, o município poderia ser classificado como região 

hidrográfica com disponibilidade hídrica média. Porém, se considerarmos a relação 

entre a quantidade hídrica disponível e a demanda hídrica atual, o município poderia ser 

classificado como uma região hidrográfica de disponibilidade hídrica alta.  

Porém, é importante ressaltar que os valores de vazão adotados aqui como 

quantidade hídrica disponível para o Sistema Dr. João Penido e para o Sistema Norte só 

poderiam ser alcançados com a otimização da regularização proposta pelo PDAA-AUJF 

através da construção de novos barramentos. Dessa forma, se considerarmos como 

quantidade hídrica disponível a atual capacidade de produção de água dos dois sistemas 

(1.305 l/s ou 1,305 m3/s), a quantidade hídrica disponível do município cairia para 6,12 

m3/s. Se levarmos em conta a demanda hídrica atual (0,88 m3/s), podemos concluir que 
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14,4% da quantidade hídrica disponível já estão sendo consumidos. A quantidade 

hídrica per capita disponível seria de aproximadamente 370,7 m3/hab.ano. Os 

resultados obtidos permitem classificar o Município de Juiz de Fora de forma 

semelhante àquela realizada a partir da adoção da vazão ótima de regularização dos 

sistemas Dr. João Penido e Norte.  

Caso excluíssemos da análise a Bacia Hidrográfica da Represa de Chapéu 

D’Uvas, teríamos uma quantidade hídrica disponível de 3,81 m3/s. Se mantivéssemos a 

demanda hídrica atual (0,88 m3/s), chegaríamos à conclusão de que 23,1% da 

quantidade hídrica disponível já estão sendo consumidos. A quantidade hídrica per 

capita disponível cairia, aproximadamente, para um valor igual a 230,8 m3/hab.ano. 

Nesse caso, o município poderia ser classificado como uma região hidrográfica de baixa 

a média disponibilidade hídrica, o que reforça a importância da Represa de Chapéu 

D’Uvas como futuro componente do sistema de abastecimento público de água do 

município. Se adotarmos a atual capacidade de produção de água dos sistemas Dr. João 

Penido e Norte como quantidade hídrica disponível, a mesma seria de 2,12 m3/s. 

Mantendo-se a demanda hídrica atual (0,88 m3/s), concluiríamos que aproximadamente 

41,5% da quantidade hídrica disponível já estariam sendo consumidos. A quantidade 

hídrica per capita disponível seria de aproximadamente 128,4 m3/hab.ano. Neste caso, 

também poderíamos classificar o Município de Juiz de Fora como uma região 

hidrográfica com disponibilidade hídrica variando de baixa a média. Porém, se 

considerarmos somente o segundo indicador, ou seja, a quantidade hídrica per capita 

disponível, o município poderia ser enquadrado como uma região hidrográfica com 

disponibilidade hídrica insuficiente. Mais uma vez reforça-se a importância da Represa 

de Chapéu D’Uvas na complementação do futuro sistema de abastecimento de água do 

município.  

Se excluirmos ainda a Bacia Hidrográfica do Ribeirão da Estiva, a Bacia 

Hidrográfica da Represa do Poço D’Antas e a Bacia Hidrográfica da Represa de São 

Pedro do cálculo da quantidade hídrica disponível, de acordo com a hipótese formulada 

acima, e mantivermos a demanda hídrica atual (0,88 m3/s), temos como resultado uma 

quantidade hídrica disponível de 2,995 m3/s e chegamos à conclusão de que 

aproximadamente 29,4% da mesma já estão sendo consumidos. A quantidade hídrica 

per capita disponível cairia para aproximadamente 181,4 m3/hab.ano. O Município de 

Juiz de Fora poderia ainda ser classificado como uma região hidrográfica cuja 

disponibilidade hídrica varia entre baixa e média, o que demonstra a participação 



 295 

relativamente baixa que esses mananciais já têm no sistema de abastecimento público de 

água. Se adotarmos a atual capacidade de produção de água dos sistemas Dr. João 

Penido e Norte como quantidade hídrica disponível, a quantidade hídrica disponível do 

município seria de 1,305 m3/s. Mantendo-se a demanda hídrica atual (0,88 m3/s), 

concluímos que aproximadamente 67,4% da quantidade hídrica disponível já estão 

sendo consumidos. A quantidade hídrica per capita disponível seria da ordem de 

aproximadamente 79,0 m3/hab.ano. Neste caso, poderíamos classificar o Município de 

Juiz de Fora como uma região hidrográfica com disponibilidade hídrica variando de 

insuficiente a baixa. Essa constatação nos remete à necessidade urgente de se investir na 

otimização da vazão de regularização desses dois mananciais, na busca de alternativas 

para o abastecimento futuro do município e mesmo na contenção do processo de 

degradação que, sobretudo a Represa Dr. João Penido, vêm sofrendo nos últimos anos. 

Poderíamos afirmar, diante desta última análise, que o sistema de abastecimento de água 

municipal estaria próximo de uma situação de saturação.  

Se no cálculo da quantidade hídrica disponível do município levarmos em 

consideração a vazão de regularização otimizada somente das bacias hidrográficas dos 

mananciais atualmente destinados ao abastecimento público de água (sistemas Norte, 

Dr. João Penido e São Pedro), chegaríamos a um valor igual a 3,076 m3/s. Se 

mantivermos a demanda hídrica atual (0,88 m3/s), chegaríamos à conclusão de que 

28,6% já estariam sendo consumidos. A quantidade hídrica per capita disponível seria 

de aproximadamente 186,3 m3/hab.ano. Logo, o município poderia ser classificado 

como uma região hidrográfica com disponibilidade hídrica variando entre baixa e 

média. Porém, como sabemos que a otimização da vazão de regularização proposta pelo 

PDAA-AUJF ainda não foi concretizada, poderíamos adotar a atual capacidade de 

produção de água dos sistemas Norte e Dr. João Penido como quantidade hídrica 

disponível dos mesmos, o que totalizaria 1,305 m3/s. Somada a quantidade hídrica 

disponível do Sistema São Pedro, temos uma quantidade hídrica disponível de 1,385 

m3/s. Levando-se em consideração a demanda hídrica atual (0,88 m3/s), podemos 

concluir que 63,5% da quantidade hídrica disponível já estão sendo consumidos. A 

quantidade hídrica per capita disponível seria de aproximadamente 83,9 m3/hab.ano. 

Dessa forma, o município poderia ser classificado como uma região hidrográfica com 

disponibilidade hídrica variando entre insuficiente e baixa.  

Como já afirmado, optamos por realizar a avaliação da sustentabilidade hídrica 

de Juiz de Fora por regiões hidrográficas devido à dificuldade em se determinar com 
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exatidão a população abastecida por cada um dos mananciais destinados ao 

abastecimento público de água. Porém, podemos realizar uma avaliação da 

sustentabilidade hídrica por regiões hidrográficas ao menos de forma aproximada. A 

Tabela 6.6 apresenta alguns dados referentes ao sistema de abastecimento de água de 

Juiz de Fora: 

 

Tabela 6.6 – Sistema geral de abastecimento de água de Juiz de Fora 

Sistema 
produtor 

Vazão 
média 
(l/s) 

RUs atendidas 
Capacidade de 
atendimento 

(hab.) 

População 
atendida* 

(hab.)  

% do 
atendi-
mento 

São Pedro 140 
22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 38, 39, 40, 81 
47.000 42.600 10,2 

Poço 
D’Antas 

30 58, 59 15.000 13.600 3,3 

Dr. João 
Penido 

800 

07, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 
34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 

80 

268.000 277.100 66,5 

Norte 330 
03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16 
110.000 72.600 17,4 

Poços 
profundos 

50 01, 02, 44, 56, 57 20.000 10.800 2,6 

Total 1.350 --- 460.000 416.700 100,0 
*Estimativa para 1996.  

Fonte: PJF (2004:197).  

 

Evidentemente, diante de tudo o que já foi exposto neste trabalho, os dados da 

tabela apresentada acima encontram-se desatualizados. Porém, para fins de uma 

avaliação aproximada da sustentabilidade hídrica de Juiz de Fora por regiões 

hidrográficas, vamos considerar aqui que não houve alteração significativa na lista de 

RUs atendidas por cada um dos sistemas de abastecimento, feitas algumas ressalvas.  

Como se percebe pela análise da tabela apresentada acima, já em 1996 a Represa 

de São Pedro já se aproximava de sua capacidade máxima de atendimento. Levando em 

consideração a vazão média do manancial (140 l/s), esta capacidade era da ordem de 

47.000 habitantes. Em 1996, a estimativa era de que a represa seria responsável por 

abastecer um total de 42.600 habitantes. Se considerarmos que a represa continua 

abastecendo aproximadamente as mesmas RUs no ano 2000, segundo os dados do 
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Censo Demográfico de 2000, a mesma estaria abastecendo um total de 61.396 

habitantes. A demanda hídrica residencial total, resultante da soma das demandas 

hídricas residenciais dessas RUs em 2000, seria igual a 3.487.454,55 m3/ano ou 

aproximadamente 0,11 m3/s. Considerando que a vazão aproveitável da Bacia 

Hidrográfica da Represa de São Pedro é igual a 0,08 m3/s, não é difícil perceber que, já 

em 2000, o manancial não era capaz de atender sozinho à população das mesmas RUs 

por ele atendidas em 1996. Ainda que adotássemos a capacidade de produção de água 

do Sistema São Pedro em 2000 como quantidade hídrica disponível (igual a 130 l/s ou 

0,13 m3/s), permanecendo a mesma atualmente) e mantivéssemos a demanda hídrica 

(0,11 m3/s), a situação não seria menos crítica. Nesse caso, 84,6% da quantidade hídrica 

disponível já estariam sendo consumidos neste ano. A quantidade hídrica per capita 

disponível seria relativamente muito baixa, aproximadamente igual a 66,8 m3/hab.ano. 

É importante ressaltar ainda que, atualmente, o manancial é responsável por apenas 8% 

do abastecimento total de água do município. A relação entre a quantidade hídrica 

disponível e a demanda hídrica atual é deficitária e a disponibilidade hídrica 

relativamente muito baixa, o que pode corroborar a possibilidade de futura desativação 

desse manancial em virtude de sua baixa disponibilidade hídrica e da crescente 

degradação da quantidade e da qualidade de suas águas. Porém, sabe-se que o fato de os 

sistemas de abastecimento de água de Juiz de Fora encontrarem-se atualmente 

interligados pode perfeitamente compensar o déficit na época de estiagem, razão pela 

qual insiste-se aqui na possibilidade de recuperação ambiental e não na desativação do 

manancial. Dessa forma, a área abastecida pela Bacia Hidrográfica da Represa de São 

Pedro poderia ser classificada como uma região hidrográfica com disponibilidade 

hídrica insuficiente, cuja solução para o abastecimento depende de regiões hidrográficas 

vizinhas.  

Como se percebe, o Sistema Poço D’Antas também já se encontrava em 1996 

muito próximo de uma situação de saturação. Com capacidade para abastecer um total 

de 15.000 habitantes, estima-se que em 1996 o sistema seria responsável por abastecer 

um total de 13.600 habitantes, distribuídos em apenas duas RUs. Com uma vazão média 

de apenas 30 l/s, contribuía com apenas 3,3% do abastecimento total de água do 

município. Em 2006 foi desativado, sendo prevista a sua utilização somente em 

situações emergenciais. Ao ser desativado, contribuía com apenas 1% do abastecimento 

total de água do município e sua capacidade de produção de água era de apenas 15 l/s. 
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As RUs até então abastecidas por esse sistema passaram a ser abastecidas pelo Sistema 

Dr. João Penido.  

Em 1996, o Sistema Dr. João Penido encontrava-se claramente sobrecarregado, 

abastecendo uma população de 277.100 habitantes, superior à sua capacidade de 

atendimento (268.000 habitantes). Responsável por atender ao maior número de RUs, o 

sistema contribuía com 66,5% do abastecimento total do município. A sobrecarga do 

Sistema Dr. João Penido forçou a canalização de investimentos com o objetivo de 

expandir a capacidade de produção de água do Sistema Norte e, conseqüentemente, a 

expansão de sua capacidade de atendimento, inclusive da população de algumas RUs 

até então atendidas pelo primeiro sistema. A vazão disponível do Sistema Norte, que era 

de 330 l/s em 1996, atualmente chega a 505 l/s. O sistema abastecia em 1996 um total 

de 72.600 habitantes, um número razoavelmente inferior à sua capacidade de 

atendimento, estimada naquela ocasião em 110.000 habitantes. A participação desse 

sistema no abastecimento total de água do município aumentou significativamente, 

saltando de 17,4% em 1996 para os atuais 35%.  

Atualmente, os sistemas Dr. João Penido e Norte encontram-se integrados ou 

associados, sendo responsáveis por abastecer a maior parte da população do município. 

Juntos, respondem por pouco mais de 90% do abastecimento total de água de Juiz de 

Fora. Se considerarmos que os dois sistemas, no ano 2000, abasteciam juntos 

aproximadamente as mesmas RUs que abasteciam em 1996, os mesmos seriam 

responsáveis por abastecer um total de 349.794 habitantes. A demanda hídrica 

residencial total estimada para a população dessas RUs em 2000 foi de 19.074.399,95 

m3/ano ou aproximadamente 0,60 m3/s. Se adotarmos a capacidade de produção de água 

dos dois sistemas em 2000 (que permanece a mesma atualmente) como quantidade 

hídrica disponível (1.305 l/s ou 1,305 m3/s), concluímos que aproximadamente 46,0% 

da mesma já estariam sendo consumidos neste ano. A quantidade hídrica per capita 

disponível seria de aproximadamente 117,6 m3/hab.ano. Nesse caso, a região abastecida 

pelos dois sistemas em conjunto poderia ser classificada uma região hidrográfica com 

disponibilidade hídrica variando entre baixa e média. Sabemos, porém, que a 

regularização de vazão desses dois sistemas poderia ser otimizada com a construção dos 

barramentos previstos pelo PDAA-AUJF. Dessa forma, se adotarmos como quantidade 

hídrica disponível dos dois mananciais juntos o valor de 2,996 m3/s, possível de ser 

alcançado através da otimização da regularização prevista pelo PDAA-AUJF e, além 

disso, mantivermos a demanda hídrica residencial total da população das RUs 
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abastecidas pelos mesmos em 2000, podemos concluir que aproximadamente 20,0% da 

mesma estariam sendo consumidos neste ano. A quantidade hídrica per capita 

disponível seria de aproximadamente 270,1 m3/hab.ano. Nesse caso, a região abastecida 

pelos dois mananciais em conjunto também poderia ser classificada como uma região 

hidrográfica cuja disponibilidade hídrica varia entre baixa e média. A situação torna-se 

ainda mais crítica se lembrarmos que as duas RUs atendidas pelo Sistema Poço D’Antas 

e que boa parte da população das RUs atendidas por poços profundos em 1996 são 

atualmente atendidas de forma conjunta pelos sistemas Norte e Dr. João Penido.  

Os dados apresentados mostram que a capacidade de atendimento de alguns 

mananciais que compõem o atual sistema de abastecimento de água do Município de 

Juiz de Fora encontra-se relativamente próxima do seu ponto de saturação. Porém, 

mesmo o atual sistema de abastecimento de água do município é capaz de atender à 

demanda hídrica atual e até mesmo a uma certa demanda futura. De qualquer forma, 

isso demonstra a clara necessidade de ampliação do atual sistema, o que reforça ainda 

mais a intenção da CESAMA de incorporar ao mesmo a Represa de Chapéu D’Uvas. 

Porém, deve-se ressaltar mais uma vez que deveriam ser priorizadas as ações de 

recuperação ambiental e de expansão da capacidade de atendimento dos mananciais 

atualmente explorados, mantendo-se a Represa de Chapéu D’Uvas como um manancial 

de reserva. Ainda que os dados relativos aos últimos dez anos demonstrem a tendência 

de redução do consumo per capita médio e do consumo anual total de água em Juiz de 

Fora, não se pode esquecer que a melhoria da renda per capita pode ser responsável 

pelo aumento simultâneo do consumo deste recurso natural. Além disso, Juiz de Fora 

exerce um forte poder de polarização em toda a Zona da Mata Mineira e mesmo em boa 

parte do Estado do Rio de Janeiro, o que reforça a necessidade em se garantir o 

abastecimento de água no século XXI. Finalmente, não se pode deixar de ressaltar que, 

nos últimos anos, a cidade tem sido alvo de uma política desenvolvimentista que busca 

reativar o papel de Juiz de Fora como pólo industrial e consolidar o papel de centro 

comercial e prestador de serviços, inclusive no setor do turismo de eventos. Certamente, 

a garantia do abastecimento de água continua sendo um fator indispensável para um 

município que almeja implementar um projeto dessa natureza. 
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6.4 – Avaliação da capacidade hídrica de suporte do Município de Juiz de Fora  

 

 

 

Há limites, sustentáveis ou não, para a utilização dos recursos naturais. Quando 

o uso supera tais limites, ocorrem impactos de natureza social, econômica e ambiental, 

proporcionais à intensidade e à forma de utilização. A capacidade de suporte aqui 

avaliada pretendeu definir os limites do Município de Juiz de Fora quanto ao uso dos 

recursos hídricos, expressos através de valores de população equivalente. Esta avaliação 

foi realizada com base no cotejo entre a disponibilidade de áreas destinadas à ocupação 

urbana, que representa a principal tendência de uso do solo municipal, e a 

disponibilidade hídrica, avaliada sob seus aspectos quantitativos e qualitativos.  

Tal análise permitiu classificar o Município de Juiz de Fora quanto à sua 

capacidade hídrica de suporte. Quando determinada região apresenta uma 

disponibilidade de terras a serem ocupadas maior do que a disponibilidade de águas, a 

mesma exerce o papel de importadora de água. Por sua vez, quando a disponibilidade de 

águas supera a disponibilidade de terras a serem ocupadas, tal região é caracterizada 

como exportadora de água. É importante lembrar que esses parâmetros foram expressos 

aqui em valores de população equivalente. O cruzamento entre as tendências 

demográficas e os valores de população equivalente permitiu traçar cenários de 

sustentabilidade dos recursos hídricos e, dessa forma, identificar quando os limites da 

utilização do recurso poderiam ser atingidos, considerando três tendências de 

crescimento da população municipal: máxima, média e mínima.   

 

 

 

6.4.1 – População equivalente à quantidade hídrica disponível de Juiz de Fora 

 

 

 

A população equivalente à quantidade hídrica disponível corresponde à razão 

entre a quantidade hídrica disponível futura e a demanda hídrica per capita atual.   

Para o cálculo da quantidade hídrica disponível, foram analisados vários 

cenários de utilização dos recursos hídricos do município. Considerou-se desde a 
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possibilidade de utilização de todos os mananciais previstos pelo PDAA-AUJF em 1985 

(Represa Dr. João Penido, Represa de São Pedro, Represa do Poço D’Antas, Ribeirão 

do Espírito Santo, Represa de Chapéu D’Uvas e Ribeirão da Estiva) até a utilização de 

apenas dois mananciais, que estão entre aqueles atualmente explorados (Represa Dr. 

João Penido e Ribeirão do Espírito Santo). Além disso, foram adotados diferentes 

indicadores para o cálculo da vazão desses mananciais. Tais indicadores expressam os 

valores referentes à vazão média (Qmlt) e à vazão mínima, sendo esta última expressa 

pela Q7,10, adotada pela Portaria IGAM n.º 10/1998 como vazão de referência.  Levou-

se em consideração ainda a possibilidade de otimização da vazão de regularização dos 

sistemas Norte e Dr. João Penido, o que pode ser alcançado com a construção dos 

reservatórios previstos pelo PDDA-AUJF em 1985. Como já explanado neste trabalho, 

a vazão média corresponde à quantidade hídrica disponível máxima, já que representa o 

volume máximo que pode ser regularizado. A vazão mínima ocorre durante os períodos 

críticos de oferta de água, condicionando o atendimento da demanda. Considerou-se 

também a possibilidade de se adotar a atual capacidade de produção de água dos 

mananciais atualmente destinados ao abastecimento público de água como quantidade 

hídrica disponível.  

O resultado da quantidade hídrica disponível futura, denominada como tal por 

desconsiderar as áreas das bacias hidrográficas sem restrições legais à ocupação na 

estimativa da vazão, é bastante semelhante à quantidade hídrica disponível atual, já que 

no cálculo desta última foram desconsideradas as possíveis mudanças no padrão de uso 

e ocupação do solo na área das bacias dos mananciais destinados ao abastecimento 

público de água.  

Na estimativa da quantidade hídrica disponível futura também não foram 

consideradas mudanças climáticas globais que possam modificar as condições 

hidrometeorológicas locais. Conforme aponta SHIKLOMANOV (1998) apud 

FRANCISCO (2004:136), as conseqüências de mudanças climáticas, para a maioria das 

regiões já avaliadas, ainda são muito contraditórias, principalmente quanto às alterações 

no regime pluviométrico.  

Como consumo per capita médio de água, foi adotado o valor atual (2008) de 

aproximadamente 145 l/hab.dia, que corresponde à relação entre a demanda hídrica total 

(incluídas aí as demandas hídricas residencial, comercial, industrial e pública) e o atual 

número de habitantes do município (2008). A opção pela manutenção da taxa de 

consumo atual deve-se aos seguintes fatores: 
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• O aumento da demanda hídrica urbana per capita, que pode ocorrer em função 

da melhoria de renda da população local, pode ser compensado pelo uso eficiente da 

água, como propõe a Política Nacional de Recursos Hídricos. Não obstante isso, a 

análise dos dados dos últimos dez anos mostra claramente a tendência de queda do 

consumo per capita médio de água em Juiz de Fora;  

• Como se sabe, um dos principais fatores responsáveis pelo aumento do 

consumo residencial per capita médio de água é a elevação do nível de renda da 

população. Não obstante esse fato, amplamente reconhecido pela literatura 

especializada, verifica-se que a renda per capita anual da população do município no 

período 2002-2005 subiu de R$ 8.126,00 para R$ 10.489,00 (IBGE, 2005), o que 

representa um incremento de aproximadamente 29,1%, enquanto no mesmo período o 

consumo urbano per capita médio de água da população municipal caiu de 164,63 

l/hab.dia para 154,69 l/hab.dia (IBGE, 2005), o que representa um decréscimo de 

aproximadamente 6,0%. Em 2008, o consumo residencial urbano per capita médio de 

água, que praticamente corresponde ao consumo residencial per capita médio de água, 

já que a quase totalidade da população municipal é urbana, já havia caído para 

aproximadamente 118,5 l/hab.dia;  

• A CESAMA registrou, já em 1999, um índice de hidrometração de 100%. A 

universalização dos serviços de cadastramento das economias e de instalação de 

medidores certamente pode contribuir para a redução do desperdício de água nos 

domicílios; e 

• Em Juiz de Fora, a CESAMA tem registrado uma queda contínua das perdas 

na distribuição de água nos últimos dez anos. Em 1999 esse índice foi de 40,71%. Em 

2006, o mesmo atingiu o patamar de 28,49%. Como se percebe, o índice ainda é 

bastante significativo. Porém, acredita-se que, com a entrada em vigor e posterior 

implementação dos princípios e instrumentos propostos pela Lei Federal n.º 9.433/1997, 

que prevê a outorga de direito de uso de recursos hídricos e a cobrança pelo uso da 

água, as companhias distribuidoras, entre elas a CESAMA, possam tornar-se mais 

eficientes. 

Posto isso, passamos a discutir agora os resultados de população equivalente à 

quantidade hídrica disponível para o Município de Juiz de Fora. Como demonstrado nos 

itens 6.1 e 6.3, as possibilidades para o cálculo desse indicador são diversas, de acordo 

com os mananciais e com os valores de vazão considerados na análise.  
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Se levarmos em consideração todos os mananciais previstos pelo PDAA-AUJF 

para compor o futuro sistema de abastecimento de água de Juiz de Fora e ainda a 

otimização da vazão de regularização dos sistemas Norte e Dr. João Penido, com a 

construção dos barramentos previstos no plano, temos uma quantidade hídrica 

disponível da ordem de 7,81 m3/s. Adotando-se este valor como quantidade hídrica 

disponível e um consumo per capita médio de água igual a aproximadamente 145 

l/hab.dia, temos uma população equivalente igual a aproximadamente 4.653.682 

habitantes. Esse valor resulta da adoção de um valor máximo de quantidade hídrica 

disponível, sendo 9 vezes superior à atual população do município, o que demonstra a 

sua relativa abundância de recursos hídricos. Se não levarmos em consideração a vazão 

ótima de regularização dos sistemas Norte e Dr. João Penido, adotando como 

quantidade hídrica disponível a atual capacidade de produção de água dos mesmos, 

teremos uma quantidade hídrica disponível do município igual a 6,12 m3/s e, 

conseqüentemente, uma população equivalente igual a aproximadamente 3.646.675 

habitantes.  

Se considerarmos na análise somente os mananciais atualmente destinados ao 

abastecimento público de água (excluído Poço D’Antas) e adotarmos a vazão ótima de 

regularização como quantidade hídrica disponível dos sistemas Norte e Dr. João Penido, 

teremos uma quantidade hídrica disponível total de 3,076 m3/s e uma população 

equivalente igual a aproximadamente 1.832.871 habitantes. Se considerarmos na análise 

esses mesmos mananciais, porém adotando a atual capacidade de produção de água dos 

sistemas Norte e Dr. João Penido como a sua quantidade hídrica disponível, que 

corresponde ao cenário atual, teremos uma quantidade hídrica disponível total igual a 

1,385 m3/s e uma população equivalente igual a aproximadamente 825.268 habitantes. 

Se incorporarmos a Represa de Chapéu D’Uvas ao atual sistema de 

abastecimento de água de Juiz de Fora e adotarmos a vazão ótima de regularização dos 

sistemas Norte e Dr. João Penido como a sua quantidade hídrica disponível, teremos 

uma quantidade hídrica disponível total de 7,076 m3/s e uma população equivalente 

igual a 4.216.320 habitantes. Se considerarmos na análise esses mesmos mananciais, 

porém adotando a atual capacidade de produção de água dos sistemas Norte e Dr. João 

Penido como a sua quantidade hídrica disponível, teremos uma quantidade hídrica 

disponível total igual a 5,385 m3/s e uma população equivalente igual a 

aproximadamente 3.208.717 habitantes. Esses números demonstram claramente o papel 

estratégico a ser desempenhado pela Represa de Chapéu D’Uvas no futuro, na medida 
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em que a mesma pode representar a garantia do abastecimento de água do Município de 

Juiz de Fora no século XXI.   

Levemos em consideração ainda um outro cenário, em que teríamos a 

desativação da Represa de São Pedro antes da incorporação da Represa de Chapéu 

D’Uvas e do Ribeirão da Estiva ao sistema de abastecimento de água municipal. Assim, 

se adotarmos a vazão ótima de regularização dos sistemas Norte e Dr. João Penido 

como a sua quantidade hídrica disponível, teremos uma quantidade hídrica disponível 

total de 2,996 m3/s e uma população equivalente igual a aproximadamente 1.785.202 

habitantes. Se mantivermos esse cenário, porém adotando a atual capacidade de 

produção de água dos sistemas Norte e Dr. João Penido como a sua quantidade hídrica 

disponível, teremos uma quantidade hídrica disponível total de 1,305 m3/s e uma 

população equivalente igual a 777.600 habitantes. Esse seria o cenário mais restritivo, 

resultante da adoção de um valor mínimo de quantidade hídrica disponível. Porém, 

verifica-se que tal quantidade hídrica disponível ainda permite abastecer uma população 

1,5 vez superior à população atual do município.  

 

 

 

6.4.2 – População equivalente à qualidade hídrica de Juiz de Fora  

 

 

 

A população equivalente à qualidade hídrica de Juiz de Fora foi estimada com 

base no limite da DBO, utilizado como critério de enquadramento dos corpos d’água de 

acordo com a classificação das águas adotada pelo Conselho Nacional do Meio 

Ambiente) CONAMA e no nível de eficiência do tratamento do esgoto na eliminação da 

DBO. A Tabela 6.7 apresenta os usos permitidos e o limite de DBO das 5 classes de 

água doce estabelecidas pela Resolução CONAMA n.º 20, de 18 de junho de 1986:  
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Tabela 6.7 – Classificação das águas doces do Território Nacional segundo a  
Resolução CONAMA n.º 20/1986 

Classe Usos permitidos 
Limite superior 

de DBO5,20 

(mg/L O2) 

Classe Especial 
a) abastecimento doméstico sem prévia ou simples desinfecção. 
b) preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas 

Não especificado 

Classe 1 

a) abastecimento doméstico após tratamento simplificado. 
b) proteção das comunidades aquáticas. 
c) recreação de contato primário. 
d) irrigação de hortaliças. 
e) criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécies 
destinadas à alimentação humana. 

3 

Classe 2 

a) abastecimento doméstico após tratamento convencional. 
b) proteção das comunidades aquáticas. 
c) recreação de contato primário. 
d) irrigação de hortaliças e plantas frutíferas.  
e) criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécies 
destinadas à alimentação humana. 

5 

Classe 3 
a) abastecimento doméstico após tratamento convencional. 
b) irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras. 
c) dessedentação de animais.  

10 

Classe 4 
a) navegação. 
b) harmonia paisagística.  
c) outros usos menos exigentes.  

Não especificado 

  

 

A Resolução CONAMA n.º 357, de 17 de março de 2005, revogou a resolução 

citada acima e estabeleceu 13 classes de qualidade das águas doces, salinas e salobras 

do Território Nacional, segundo a qualidade requerida para os seus usos preponderantes, 

indicando também os limites e as condições mínimas de qualidade da água para cada 

classe. Na Tabela 6.8 estão descritos os usos permitidos e o limite da DBO das 5 classes 

de água doce estabelecidas por esta Resolução:  
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Tabela 6.8 – Classificação das águas doces do Território Nacional segundo a  
Resolução CONAMA n.º 357/2005 

Classe Usos permitidos 
Limite superior 

de DBO5,20 

(mg/L O2) 

Classe Especial 

a) abastecimento para consumo humano, com desinfecção. 
b) preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas 
c) preservação dos ambientes aquáticos em unidades de 
conservação de proteção integral  

Não especificado 

Classe 1 

a) abastecimento para consumo humano, após tratamento 
simplificado. 
b) proteção das comunidades aquáticas. 
c) recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático 
e mergulho, conforme Resolução CONAMA n.º 274/2000. 
d) irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que 
se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem 
remoção de película. 
e) proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

3 

Classe 2 

a) abastecimento para consumo humano, após tratamento 
convencional. 
b) proteção das comunidades aquáticas. 
c) recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático 
e mergulho, conforme Resolução CONAMA n.º 274/2000. 
d) irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 
campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter 
contato direto. 
e) aqüicultura e atividade de pesca.  

5 

Classe 3 

a) abastecimento para consumo humano, após tratamento 
convencional ou avançado. 
b) irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras. 
c) pesca amadora. 
d) recreação de contato secundário. 
e) dessedentação de animais.  

10 

Classe 4 
a) navegação. 
b) harmonia paisagística.  

Não especificado 

 

A concentração da DBO no corpo d’água receptor (DBOreceptor), após o 

lançamento do esgoto, deve ser igual ou inferior ao valor permitido para uma 

determinada classe de uso do CONAMA. Logo, ela é função da concentração da DBO 

no esgoto (DBOefluente) e do nível de eficiência do tratamento na eliminação da DBO do 

efluente (K), conforme mostrado a seguir: 

 

DBOreceptor ≤ (DBOefluente * (1 – K)),     Equação 6.1 

onde: 



 307 

• DBOreceptor (mg/L) = limite superior da DBO do corpo d’água receptor, após o 

lançamento do efluente tratado, definido de acordo com as classes de uso do 

CONAMA; assume os valores 3, 5 ou 10 mg/L O2, conforme o enquadramento do 

corpo d’água receptor nas classes 1, 2 ou 3, respectivamente;  

• DBOefluente = concentração da DBO no esgoto in natura; a faixa varia entre 200 

e 300 mg/L (BRANCO, 1983 apud FRANCISCO, 2004:139). Neste trabalho adotou-se 

a média da faixa, ou seja, 250 mg/L; e  

• K = nível de eficiência do tratamento na eliminação da DBO do esgoto in 

natura; assume os valores de 0%, 65%, 75%, 85% ou 95%, conforme o tipo de 

tratamento utilizado. 

Assim, pode-se concluir que a razão entre a vazão do corpo d’água receptor 

(Qreceptor) e a vazão do efluente (Qefluente) é inversamente proporcional à razão entre a 

DBOreceptor e a DBOefluente, pois (FRANCISCO, 2004:139):  

 

(Qreceptor * DBOreceptor) ≥ (DBOefluente * (1 – K) * Qefluente),     Equação 6.2 

logo: 

(Qreceptor/Qefluente) ≥ (DBOefluente * (1 – K)/DBOreceptor),     Equação 6.3 

onde: 

• Qreceptor = vazão do corpo d’água receptor necessária para a diluição da 

DBOefluente após o tratamento, a fim de que o corpo d’água possa ser enquadrado na 

classe de uso definida pelo CONAMA; e  

• Qefluente = vazão do efluente lançado no corpo d’água receptor.  

Quanto menos restritiva a classe de uso do CONAMA e quanto maior for o nível 

de eficiência do tratamento do efluente, menor é a vazão necessária para a diluição da 

DBOefluente. A Tabela 6.9 apresenta a relação entre a vazão do corpo d’água receptor e a 

vazão do efluente segundo o enquadramento nas classes de uso do CONAMA 

(Resolução n.º 357/2005) e o nível de eficiência do tratamento na eliminação da DBO 

do esgoto in natura:  
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Tabela 6.9 – Relação entre a vazão do corpo d’água receptor e a vazão do 
efluente segundo o enquadramento nas classes de uso definidas pela Resolução 
CONAMA n.º 357/2005 e o nível de eficiência do tratamento na eliminação da 

DBO do esgoto in natura  
Classe 1 Classe 2 Classe 3                  DBO permitida  

                        (mg/L)(1) 
Nível de  
eficiência do  
tratamento(2) 

3 5 10 

0% 83 50 25 
65% 29 18 9 
75% 21 13 6 
85% 13 8 4 
95% 4 3 1 

Fontes: (1) Resolução CONAMA n.º 357/2005 e (2) EDDY e METCALF (1981) apud 

FRANCISCO (2004:140).  

 

Para expressar a capacidade hídrica de suporte do corpo receptor em termos de 

Popqualidade hídrica, considerou-se que:   

• A vazão máxima de efluente a ser lançado no corpo d’água receptor não deve 

exceder a vazão crítica que pode ser captada para consumo (Qquantidade hídrica disponível), tal 

como estabelecido pela Portaria IGAM n.º 10/1998, que trata da outorga de direito de 

uso de recursos hídricos no Estado de Minas Gerais. Dessa forma, numa situação crítica 

de escassez hídrica, deve restar no corpo d’água receptor uma vazão equivalente à vazão 

mínima definida pela legislação atualmente em vigor; 

• O consumo per capita médio de água adotado (145 l/hab.dia) expressa o 

consumo conjunto de água dos setores residencial, comercial, industrial e público. 

Para enquadrar-se em uma determinada classe de uso do CONAMA, é 

necessário que a Qefluente seja menor do que a Qreceptor, obedecida a relação expressa na 

Equação 6.3. Dessa forma, a Pop.qualidade hídrica corresponde a (FRANCISCO, 2004:140): 

  

Popqualidade hídrica = Popquantidade hídrica disponível * (Qefluente/Qreceptor),   Equação 6.4 

onde: 

Popquantidade hídrica disponível = Qquantidade hídrica disponível/Consumo per capita médio de água 

 

É importante ressaltar que estes valores não consideram a capacidade de 

autodepuração dos corpos d’água, o que resultaria em valores maiores de população 

equivalente à qualidade hídrica.  
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A proposta elaborada pela empresa MKM Engenharia Ambiental para o 

tratamento dos esgotos domésticos do Município de Juiz de Fora, a ser implementada 

até o ano 2023, caso seja de fato efetivada permitirá o tratamento de 90% dos esgotos 

domésticos do município, com altíssimos índices de remoção da DBO e subsidiando a 

manutenção do enquadramento do Rio Paraibuna na Classe 2 do CONAMA. A Tabela 

6.10 apresenta a eficiência de remoção das ETEs de Juiz de Fora:  

 

Tabela 6.10 – Eficiência de remoção das ETEs de Juiz de Fora 

ETEs Parâmetro 
Concentração 

(mg/L) 
Eficiência 

(%) 
DQO 64 87 
DBO 10 97 
SST 21 91 

Barreira do 
Triunfo 

Coliformes fecais(*) --- --- 
DQO 60 87 
DBO 25 92 
SST 30 90 

União e Indústria e 
Barbosa Lage 

Coliformes fecais 200 99,999 
(*) A FEAM não exigiu o acompanhamento deste parâmetro na ETE Barreira do Triunfo. 

Fonte: MARINHO et al. (2003:93).  

 

A eficiência de remoção apresentada para a ETE Barreira do Triunfo foi 

verificada em doze campanhas mensais realizadas no ano de 2002 por laboratório 

contratado, em atendimento às exigências da FEAM. Para as ETEs Barbosa Lage e 

União e Indústria os valores apresentados na tabela acima são referentes à eficiência de 

remoção esperada para a estação. 

A Tabela 6.11 apresenta as características principais das ETEs de Juiz de Fora: 
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Tabela 6.11 – Principais características das ETEs de Juiz de Fora 
ETEs 

Características Unidade Barbosa 
Lage 

União e 
Indústria 

Barreira do 
Triunfo 

População de contribuição hab. 207.860 437.515 10.800 
Vazão média afluente l/s 374 864 6,34 
Vazão máxima afluente l/s 582 1.363 10 
Carga orgânica afluente kg de DBO/dia 12.172 21.000 193 
Gradeamento (e=3 mm) m 2 x 1,50 3 x 2,00 2 x 1,35 
Desarenação m3 2 x 75 3 x 142 2 x 1,58 
Reatores UASB m3 4 x 3.388 10 x 3.125 --- 
Reatores de Lodos Ativados m3 2 x 4.255 4 x 4.368 2 x 480 
Clarificadores m 2 x ø 29 2 x ø 33 1 x ø 10 
Desidratação de lodos m3/h 2 x 7 2 x 12 1 x 2 
Depósito de torta m2 2 x 528 2 x 574 --- 
Potência instalada kw 212 402 ND(*) 
Área ocupada  ha 1,28 3,60 1,20 

   (*) Não disponível.  

   Fonte: MARINHO et al. (2003:94).  

 

Com a implantação do sistema de esgotamento sanitário tal como concebido pela 

MKM Engenharia Ambiental, espera-se atingir uma melhoria significativa dos 

indicadores dos serviços de saneamento em Juiz de Fora. A Tabela 6.12 apresenta a 

projeção dos indicadores dos serviços de esgotos em Juiz de Fora a partir da 

implantação do Programa Eixo Paraibuna: 

 

Tabela 6.12 - Projeção dos indicadores dos serviços de esgotos em Juiz de Fora 
Indicadores Unidade 2002 2013 2023 

População urbana atendida  habitantes 462.161 559.538 643.650 
Número de ligações unidades 91.830 112.528 129.444 
Número de economias unidades 174.728 218.110 251.726 
População urbana atendida % 98,8 98,8 98,8 
Extensão total da rede km 598,3 883,0 993,4 
Esgoto produzido 1.000 m3/ano 27.786 34.540 40.787 
Esgoto tratado 1.000 m3/ano 169 28.323 35.892 
Índice de tratamento de esgoto % 0,70 82,0 90,0 

Fonte: MARINHO et al. (2003:95).  

 

Concluiu-se que, em termos de DBO5, a manutenção do Rio Paraibuna na Classe 

2 somente seria atingida se a concentração média de DBO5 no efluente final, em 

qualquer que fosse a ETE, atingisse no máximo 25 mg/L. Para tal, foi adotado o 

processo de tratamento conhecido como Sistema Reator UASB seguido de Lodos 
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Ativados para as ETEs Barbosa Lage e União e Indústria (concentração de DBO no 

efluente final igual a 25 mg/L e eficiência de remoção de 92%) e o processo conhecido 

como Sistema de Lodos Ativados com Aeração Prolongada para a ETE Barreira do 

Triunfo (concentração de DBO no efluente final igual a 10 mg/L e eficiência de 

remoção de 97%).  

Porém, conforme já explanado neste item, podemos calcular a população 

equivalente à qualidade hídrico do Município de Juiz de Fora relacionando o nível de 

eficiência do tratamento de esgotos e os requisitos legais elencados pela Resolução 

CONAMA n.º 357/2005 para o enquadramento dos corpos d’água com os valores de 

população equivalente à quantidade hídrica disponível obtidos no item 6.4.1.  

Neste trabalho, pelo que foi exposto acima, vamos sempre considerar a relação 

Qreceptor ≥ 3Qefluente, ou seja, que a vazão do corpo receptor deve ser maior ou igual a 3 

vezes a vazão do efluente. Dessa forma, estaremos considerando o enquadramento das 

águas do Rio Paraibuna na Classe 2 e um nível de eficiência do tratamento de esgotos 

da ordem de 95%. Vamos considerar também o tratamento dos esgotos domésticos de 

100% dos domicílios do município.  

Dentro das condições apresentadas acima e levando-se em consideração todos os 

mananciais previstos pelo PDAA-AUJF para compor o futuro sistema de abastecimento 

de água de Juiz de Fora e ainda a otimização da vazão de regularização dos sistemas 

Norte e Dr. João Penido, com a construção dos barramentos previstos no plano, temos 

uma população equivalente à quantidade hídrica disponível igual a aproximadamente 

4.653.682 habitantes e, conseqüentemente, uma população equivalente à qualidade 

hídrica igual a aproximadamente 1.551.227 habitantes. Se não levarmos em 

consideração a vazão ótima de regularização dos sistemas Norte e Dr. João Penido, 

adotando como quantidade hídrica disponível a atual capacidade de produção de água 

dos mesmos, teremos uma população equivalente à quantidade hídrica disponível igual 

a aproximadamente 3.646.675 habitantes e uma população equivalente à qualidade 

hídrica igual a aproximadamente 1.215.558 habitantes.   

Se considerarmos na análise somente os mananciais atualmente destinados ao 

abastecimento público de água (excluído Poço D’Antas) e adotarmos a vazão ótima de 

regularização como quantidade hídrica disponível dos sistemas Norte e Dr. João Penido, 

teremos uma população equivalente à quantidade hídrica disponível igual a 

aproximadamente 1.832.871 habitantes e uma população equivalente à qualidade 

hídrica igual a 610.957 habitantes.  
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Se considerarmos na análise esses mesmos mananciais, porém adotando a atual 

capacidade de produção de água dos sistemas Norte e Dr. João Penido como a sua 

quantidade hídrica disponível, que corresponde ao cenário atual, teremos uma 

população equivalente à quantidade hídrica disponível igual a aproximadamente 

825.268 habitantes e, conseqüentemente, uma população equivalente à qualidade hídrica 

igual a aproximadamente 275.089 habitantes. Este valor é inferior à população atual do 

município, o que nos leva a concluir que o Rio Paraibuna e seus principais afluentes, 

que atravessam as áreas mais densamente urbanizadas de seu território, já podem 

encontrar-se seriamente comprometidos com relação ao quesito qualidade hídrica, 

possivelmente enquadrados em classes superiores (Classe 3 ou Classe 4) àquela definida 

pela legislação vigente (Classe 2), dependendo da porcentagem de domicílios atendidos 

pelo tratamento de esgoto e da vazão dos corpos d’água. Podemos verificar que a 

população atual do município já é quase duas vezes maior do que a população 

equivalente à qualidade hídrica. Porém, é necessário lembrar aqui que estamos 

considerando um cenário onde 100% dos esgotos domésticos são tratados, com o 

enquadramento dos corpos d’água na Classe 2 do CONAMA e nível de eficiência do 

tratamento de esgoto da ordem de 95%. Como sabemos que a realidade atual do 

Município de Juiz de Fora está distante de corresponder a este cenário, a situação é 

ainda bem mais crítica.  

Se incorporarmos a Represa de Chapéu D’Uvas ao atual sistema de 

abastecimento de água de Juiz de Fora e adotarmos a vazão ótima de regularização dos 

sistemas Norte e Dr. João Penido como a sua quantidade hídrica disponível, teremos 

uma população equivalente à quantidade hídrica disponível igual a 4.216.320 habitantes 

e uma população equivalente à qualidade hídrica igual a 1.405.440 habitantes. Se 

considerarmos na análise esses mesmos mananciais, porém adotando a atual capacidade 

de produção de água dos sistemas Norte e Dr. João Penido como a sua quantidade 

hídrica disponível, teremos uma população equivalente à quantidade hídrica disponível 

igual a aproximadamente 3.208.717 habitantes e uma população equivalente à qualidade 

hídrica igual a aproximadamente 1.069.572 habitantes.  

Levemos em consideração ainda um outro cenário, em que teríamos a 

desativação da Represa de São Pedro antes da incorporação da Represa de Chapéu 

D’Uvas ao sistema de abastecimento de água municipal. Assim, se adotarmos a vazão 

ótima de regularização dos sistemas Norte e Dr. João Penido como a sua quantidade 

hídrica disponível, teremos uma população equivalente à quantidade hídrica disponível 
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igual a aproximadamente 1.785.202 habitantes e uma população equivalente à qualidade 

hídrica igual a aproximadamente 595.067 habitantes. Se mantivermos esse cenário, 

porém adotando a atual capacidade de produção de água dos sistemas Norte e Dr. João 

Penido como a sua quantidade hídrica disponível, teremos uma população equivalente à 

quantidade hídrica disponível igual a 777.600 habitantes e uma população equivalente à 

qualidade hídrica igual a 259.200 habitantes. Esse seria o cenário mais restritivo, 

resultante da adoção de um valor mínimo de quantidade hídrica disponível. Neste 

cenário, verifica-se que a população atual do município, que continua a crescer, já 

representa pouco mais de duas vezes a população equivalente à qualidade hídrica.   

 

 

 

6.4.3 – População equivalente à disponibilidade de áreas à ocupação urbana de 

Juiz de Fora 

 

 

 

A população equivalente à disponibilidade de áreas à ocupação urbana foi 

estimada em função da extensão das áreas sem restrições legais à ocupação urbana e da 

aplicação das taxas de densidade demográfica. Para tal, foram utilizados os estudos 

realizados pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PJF, 2004) relativos ao 

macrozoneamento da cidade e os estudos da MKM Engenharia Ambiental (MKM, 2002 

– Vol. I) para a concepção do sistema de esgotamento sanitário de Juiz de Fora.  

Inicialmente, é importante destacar que as áreas atualmente adensadas, como é o 

caso da área central de Juiz de Fora, dificilmente apresentarão padrão de crescimento 

semelhante ao de áreas periféricas, seja pela verticalização das construções, seja pela 

ampliação da mancha urbana.  

A divisão das áreas da macha urbana foi realizada em função das Regiões 

Urbanas (RUs) adotadas pela administração municipal. A análise do crescimento 

populacional de cada RU somente tornou-se possível graças à existência de dados 

censitários dos anos de 1991, 1996 e 2000 por RU. 

Além da análise do crescimento populacional, foi necessário estabelecer a área 

máxima urbanizável para cada RU e fixar um limite de adensamento demográfico que 

representasse a saturação da área urbanizada. Para determinação do espaço urbanizável 
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em cada RU foi utilizado o estudo de macrozoneamento da cidade, sugerido nas 

proposições do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PJF, 2004). A respeito do 

macrozoneamento, devem ser feitos alguns esclarecimentos importantes. Inicialmente, é 

necessário considerar que o macrozoneamento não deve em nenhuma hipótese ser 

confundido com o zoneamento de atividades que foi universalmente utilizado nas 

cidades ao longo do século XX. O objetivo deste último é apenas o de regular o uso do 

solo visando o interesse e o bem-estar coletivo, protegendo cada indivíduo no 

desenvolvimento da comunidade urbana. Segundo PJF (2004:87), tal zoneamento de 

atividades, “na prática, resulta numa concentração espacial de atividades similares a 

partir de uma lógica simplista e simplória, segregando-as, por assim dizer, do resto da 

cidade, geralmente em cidades sistematicamente monótonas e desumanizadas, cujo 

Centro morre todas as noites e onde os bairros residenciais nem chegam a viver”.  

Pelo contrário, ainda conforme aponta PJF (2004:87), o macrozoneamento 

“refere-se ao grau de conveniência ou inconveniência que se considera adequado para 

estimular a ocupação e urbanificação das áreas já urbanizadas numa cidade, bem como 

daquelas passíveis de urbanização”. Os critérios utilizados para fixar estes graus levam 

em conta, basicamente, aspectos tanto direta como indiretamente referentes ao meio 

ambiente. Entre os primeiros estão os aspectos geológicos, topográficos e pedológicos e 

a existência de locais que devam ser preservados por alguma razão específica (área de 

mananciais, de preservação da vida silvestre, etc.). Entre os demais estão a possibilidade 

de fácil instalação de infra-estrutura, a prioridade concedida a cada local relativamente a 

alternativas existentes no horizonte temporal considerado, etc. A Figura 6.1 apresenta o 

macrozoneamento de Juiz de Fora: 
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Figura 6.1 – Macrozoneamento de Juiz de Fora  

 
 

 

  

Fonte: PJF (2004).  
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O macrozoneamento de Juiz de Fora, que considera quatro tipos de Macroáreas, 

é complementado pela indicação de três tipos de Áreas de Especial Interesse 

(ambiental, social e urbanístico) e cinco tipos de Unidades de Conservação 

Ambiental.  

O baixo índice de ocupação da área urbanizada relativamente à área urbana legal 

se deve a uma superestimação do crescimento estimado para a cidade. Por esta razão, ao 

estabelecer uma área de grande restrição à ocupação, o macrozoneamento procura 

corrigir esta distorção histórica.  

Os quatro tipos de Macroáreas considerados no Plano Diretor, de acordo com 

os critérios acima explicitados, são assim nomeados e descritos (PJF, 2004:87):  

• ÁREAS URBANIZADAS – são aquelas que se encontram atualmente 

ocupadas, de maneira formal ou informal, ou apenas loteadas/arruadas, mesmo sub-

ocupadas ou sem ocupação efetiva ou ainda onde haja projeto de loteamento aprovado; 

• ÁREAS DE CONSOLIDAÇÃO DA URBANIZAÇÃO – são os vazios 

urbanos localizados no entorno imediato da malha urbanizada que, por suas 

características ambientais, são vistas no Plano como favoráveis à ocupação urbana; 

• ÁREAS URBANIZÁVEIS DE ADENSAMENTO RESTRITO – são outras 

áreas não urbanizadas que, tendo ou não características ambientais favoráveis ao 

adensamento, extrapolam as prioridades de espaço urbanizado definidas pelo Plano no 

horizonte de planejamento (2010) com base na otimização da infra-estrutura instalada e 

na facilidade de instalação dessa infra-estrutura. Isto as sujeitará a maiores exigências e 

até mesmo à apresentação de estudos detalhados quando houver postulação ou interesse 

por uma ocupação urbana efetiva das mesmas; 

• ÁREAS DE OCUPAÇÃO RESTRITA – são as áreas desfavoráveis à 

ocupação urbana do ponto de vista ambiental e de aptidão física, que deverão, de 

preferência, ser mantidas no seu estágio atual de ocupação no horizonte de projeto. As 

Áreas de Especial Interesse inseridas em qualquer das macroáreas estarão sujeitas a 

regime urbanístico especial, definido para cada caso, independente das restrições que 

porventura estejam estabelecidas na macroárea em que esteja inserida. Critérios 

específicos de uso e ocupação do solo para cada uma destas macroáreas serão fixados 

para as diversas Regiões e Unidades de Planejamento, devendo constar expressamente 

em cada um dos Planos Locais de Urbanificação. Estes projetos serão realizados apara 

cada uma das Regiões de Planejamento de acordo com as definições gerais apresentadas 
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pelo PDDU. Na medida em que constituirão um detalhamento do Plano, espera-se que 

no futuro sejam mais fáceis de serem alterados que o mesmo diante de realidades 

momentâneas que se apresentarem. A Tabela 6.13 apresenta a extensão territorial das 

macroáreas definidas pelo PDDU em cada RU: 

 

Tabela 6.13 – Divisão das macroáreas em cada RU 
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Fonte: MKM (2002:92/94 – Vol. I).  

 

As Macroáreas definidas como áreas urbanizáveis de adensamento restrito e 

áreas de ocupação restrita foram consideradas áreas não urbanizáveis para efeito de 

concepção do projeto do esgotamento sanitário de Juiz de Fora desenvolvido pela MKM 

Engenharia Ambiental. Assim, com base nos dados apresentados pela Tabela 6.13, 

foram elaborados os modelos para projeção da população nas RUs, seguindo uma 



 320 

tendência linear para o crescimento populacional até 2043 e um adensamento 

populacional máximo de acordo com o padrão de ocupação de cada uma delas. Para 

definir um valor máximo para o adensamento populacional, foram selecionadas as RUs 

que apresentaram as maiores densidades e que já haviam ocupado toda sua área 

urbanizável. A Tabela 6.14 mostra as RUs selecionadas:  

 

Tabela 6.14 – Densidade demográfica adotada de acordo com o padrão de 

ocupação de cada RU  

 

Fonte: MKM (2002:95 – Vol. I). 

 

Após a análise dos dados censitários de 1991, 1996 e 2000, foram adotados dois 

modelos que definem o padrão de crescimento das 81 RUs:  

• Modelo 1: representa as RUs que apresentaram decréscimo populacional entre 

os anos 1991 e 2000 e que, provavelmente, permanecerão com esta tendência até 2043. 

As RUs que se enquadram nesse modelo são: Cerâmica, São Dimas, Mariano Procópio, 

Santa Catarina, Vale do Ipê, Jardim Glória, Santa Helena, Nova Califórnia, Salvaterra, 
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Boa Vista, Poço Rico, Centro, Floresta, Botanágua, Grajaú, Manoel Honório, Bonfim, 

Bairu e Centenário.  

• Modelo 2: representa as RUs que apresentaram uma tendência de crescimento 

populacional entre 1991 e 2000 e que provavelmente permanecerão com esta tendência 

até o limite máximo de adensamento. As RUs que se enquadram neste modelo são: 

Barreira do Triunfo, Represa, Benfica, Santa Cruz, Nova Era, Barbosa Lage, Remonta, 

Jóquei Clube, Jardim Natal, Industrial, Francisco Bernardino, Carlos Chagas, 

Esplanada, Monte Castelo, Fábrica, Moro da Glória, Borboleta, Morro do Imperador, 

Paineiras, Martelos, São Pedro, Cruzeiro de Santo Antônio, Novo Horizonte, Aeroporto, 

Sagrado Coração de Jesus, São Geraldo, Santa Efigênia, Ipiranga, Teixeiras, Dom 

Bosco, São Mateus, Santa Cecília, Santa Luzia, Bomba de Fogo, Graminha, Mundo 

Novo, Alto dos Passos, Bom Pastor, Vila Ideal, Vila Olavo Costa, Furtado de Menezes, 

Vila Ozanan, Granbery, Retiro, Santo Antônio, Nossa Senhora de Lourdes, Costa 

Carvalho, São Bernardo, Cesário Alvim, Vitorino Braga, São Benedito, Linhares, Santa 

Rita de Cássia, Nossa Senhora Aparecida, Progresso, Santa Terezinha, Eldorado, Bom 

Clima, Vale dos Bandeirantes, Granjas Bethânia, Grama e Cascatinha.        

É importante ressaltar que, além da aplicação dos modelos de projeção 

populacional, foi considerada a hipótese de que 15% da população projetada para o ano 

de 2043 esteja localizada fora dos limites das RUs definidas no Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano e que foram adotadas no estudo como unidades espaciais de 

análise.  Diante das constatações verificadas no estudo dos diversos consumos per 

capita de Juiz de Fora, optou-se por adotar quatro padrões de consumo típicos para as 

áreas analisadas e extrapolar os resultados para o restante da cidade.  

A aplicação dos modelos de projeção populacional e suas considerações 

resultaram na Tabela 6.15, apresentada a seguir:  
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Tabela 6.15 – Estimativa de população das RUs em 2043 
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Fonte: MKM (2002:103-104 – Vol. I). 
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Dessa forma, teríamos uma população equivalente à disponibilidade de áreas à 

ocupação urbana do Município de Juiz de Fora, dentro do horizonte de projeto adotado 

nos estudos realizados pela MKM Engenharia Ambiental (2043), igual a 694.345 

habitantes (representando um aumento de 57,7% em relação à população de 2000), 

valor obtido a partir da aplicação das atuais taxas censitárias médias de densidade 

demográfica às áreas urbanizáveis do município (ou seja, as áreas que não apresentam 

restrições legais à ocupação urbana) e de acordo com os parâmetros legais vigentes.  

Se compararmos esse valor com a extrapolação da curva de tendência adotada 

para a população futura do Município de Juiz de Fora, o que resulta num valor de 

816.852 habitantes, teremos uma diferença de 15%, que representa a população que 

estará situada fora dos limites das RUs definidas no Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano e que foram adotadas no estudo como unidades espaciais de análise.   

 

 

 

6.4.4 – Classificação do Município de Juiz de Fora quanto à capacidade hídrica de 

suporte 

 

 

 

Em seu trabalho, para a classificação das regiões hidrográficas de Angra dos 

Reis em importadoras ou exportadoras hídricas, FRANCISCO (2004:146) procedeu ao 

cotejo dos seguintes valores de população equivalente:  

1. População equivalente à demanda hídrica atual (Pop.demanda hídrica): corresponde 

à população atual. 

2. População equivalente à quantidade hídrica disponível (Pop.quantidade hídrica 

disponível): corresponde à relação entre a vazão que pode ser outorgada (30% da Q7,10 ou 

vazão maior, em caso de regularização de vazão e manutenção de fluxo residual mínimo 

de 70% da Q7,10) e a demanda hídrica per capita atual (145 l/hab.dia). É importante 

ressaltar que tal valor de vazão corresponde ao somatório das vazões dos mananciais 

destinados ao abastecimento público de água do município.  

3. População equivalente à qualidade hídrica (Pop.qualidade hídrica): é função do tipo 

de tratamento de esgoto adotado (tratamento convencional, com eficiência na 

eliminação de 87% ou 97% da DBO, conforme a estação considerada) e do 
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enquadramento dos corpos d’água receptores na Classe 2, conforme a Resolução 

CONAMA n.º 357/2005. O enquadramento nesta classe permite a recreação primária, a 

piscicultura e o abastecimento doméstico após tratamento convencional, potenciais usos 

da água no local.  

4. População equivalente à disponibilidade de áreas à ocupação urbana 

(Pop.ocupação urbana): é resultado da aplicação das atuais taxas de densidade demográfica 

médias e dos parâmetros urbanísticos às áreas urbanizáveis previstas pelo arcabouço 

legal vigente referente ao uso e ocupação do solo (Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano e Legislação Urbana Básica).  

Considerando-se esses valores, observa-se que a maior população equivalente 

obtida corresponde à quantidade hídrica disponível, com um total de aproximadamente 

4.653.682 habitantes, valor este que poderia ser alcançado com a utilização de todos os 

mananciais previstos pelo PDAA-AUJF para compor o futuro sistema de abastecimento 

de água de Juiz de Fora e ainda com a otimização da vazão de regularização dos 

sistemas Norte e Dr. João Penido, através da construção dos barramentos previstos no 

plano. Podemos afirmar, portanto, que este parâmetro é o menos limitante na avaliação 

da sustentabilidade hídrica do Município de Juiz de Fora entre aqueles que foram 

considerados. A menor população equivalente corresponde à qualidade hídrica, que 

pode chegar a 275.089 habitantes, caso se considere a atual quantidade hídrica 

disponível e o atual sistema de tratamento de esgotos domésticos do município. Este é, 

portanto, o parâmetro mais limitante na avaliação da sustentabilidade hídrica do 

Município de Juiz de Fora entre aqueles que foram considerados.  

Assim sendo, a classificação do Município de Juiz de Fora como importador ou 

exportador hídrico pode ser realizada a partir do cotejo entre os valores de população 

equivalente, tal como realizado por FRANCISCO (2004:147) para as regiões 

hidrográficas de Angra dos Reis ao avaliar a sustentabilidade hídrica do município: 

1. Regiões hidrográficas exportadoras: quando a Pop.quantidade hídrica disponível supera 

a Pop.ocupação urbana, caracterizando uma situação de superávit hídrico. Tais regiões são 

capazes de abastecer a população futura residente em seu território e ainda a população 

futura residente em regiões vizinhas.  

2. Regiões hidrográficas importadoras: quando a Pop.quantidade hídrica disponível é 

menor ou próxima ao valor da Pop.ocupação urbana, podendo caracterizar um quadro de 

déficit hídrico futuro, necessitando importar água para sustentar a população aí residente 
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ou, na melhor das hipóteses, manter a auto-suficiência na produção de água para 

abastecer a população futura residente. 

3. Regiões hidrográficas críticas: quando a Pop.demanda hídrica já ultrapassa a 

Pop.quantidade hídrica disponível, caracterizando uma situação de déficit hídrico atual. Nestes 

casos, para que seja possível o abastecimento eficiente destas regiões, há necessidade 

que a água seja captada em outras bacias, preferencialmente daquelas classificadas 

como exportadoras.  

Analisemos primeiramente a situação do Município de Juiz de Fora como um 

todo. Se levarmos em consideração todos os mananciais previstos pelo PDAA-AUJF 

para compor o futuro sistema de abastecimento de água do município e a otimização da 

vazão de regularização dos sistemas Norte e Dr. João Penido, concluímos que a 

Pop.quantidade hídrica disponível supera a Pop.ocupação urbana. Assim, o Município de Juiz de Fora 

pode ser classificado como exportador hídrico, capaz de abastecer a população futura 

residente na área urbana, bem como a população residente nas áreas vizinhas. O 

superávit entre a Pop.quantidade hídrica disponível (4.653.682 habitantes) e a Pop.ocupação urbana 

(694.345 habitantes) seria de 3.959.337 habitantes.  

Caso se considere um cenário mais realista para a Pop.quantidade hídrica disponível 

(825.268 habitantes, valor que corresponde ao cenário atual, representando o 

quantitativo populacional que poderá ser abastecido caso não haja a expansão do 

sistema de abastecimento municipal), o município ainda permanece na condição de 

exportador hídrico, porém com uma sensível redução do superávit da Pop.quantidade hídrica 

disponível em relação à Pop.ocupação urbana, que seria de 130.923 habitantes. Se considerarmos 

uma Pop.ocupação urbana igual a 816.852 habitantes, que inclui a população que estará 

situada fora dos limites das RUs, mas mantivermos o valor de Pop.quantidade hídrica disponível, 

o superávit seria de apenas 8.416 habitantes, aproximando definitivamente o município 

da condição de importador hídrico, capaz de garantir o abastecimento da população 

residente em seu território apenas com uma pequena margem de segurança. A não 

expansão do sistema de abastecimento municipal poderia até mesmo gerar uma situação 

de déficit hídrico futuro.  

Em todos os cenários analisados, mesmo naquele que considera o somatório da 

atual capacidade de produção de água dos sistemas Norte e Dr. João Penido como a 

quantidade hídrica disponível do município, a Pop.quantidade hídrica disponível supera a 

Pop.demanda hídrica (520.612 habitantes, que corresponde à população atual do município), 

afastando-o da condição de região hidrográfica crítica. 
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Incluindo na análise o critério qualidade da água, temos também vários cenários 

possíveis. Quando a Pop.qualidade hídrica supera a Pop.ocupação urbana podemos classificar uma 

determinada região como exportadora hídrica. No caso de Juiz de Fora, se 

considerarmos a Pop.ocupação urbana igual a 694.345 habitantes e a Pop.qualidade hídrica igual a 

275.089 habitantes (resultante da adoção do somatório da atual capacidade de produção 

de água dos sistemas Norte e Dr. João Penido como a quantidade hídrica disponível do 

município), caracterizando um cenário mais realista, é fácil perceber que a situação 

futura do município, caso não haja a expansão do sistema municipal de abastecimento 

de água, é crítica, já que a Pop.ocupação urbana supera a Pop.qualidade hídrica em 419.256 

habitantes. Nessas condições, a Pop.demanda hídrica atual também já supera a Pop.qualidade hídrica 

em 245.523 habitantes, o que permite concluir que o Rio Paraibuna e seus principais 

afluentes, que atravessam as áreas mais densamente urbanizadas de seu território, já 

podem encontrar-se seriamente comprometidos com relação ao indicador qualidade 

hídrica, possivelmente enquadrados em classes superiores (Classe 3 ou Classe 4) àquela 

definida pela legislação vigente (Classe 2), dependendo da porcentagem de domicílios 

atendidos pelo tratamento de esgoto e da vazão dos corpos d’água. Isso nos remete à 

necessidade de dispensar cuidados especiais ao tratamento dos esgotos domésticos no 

município. Deve-se trabalhar no sentido de efetivar a implantação do sistema de 

esgotamento sanitário de Juiz de Fora. A adoção de diferentes níveis de eficiência do 

tratamento dos esgotos domésticos, combinada às possibilidades de enquadramento dos 

corpos d’água nas classes de uso do CONAMA, pode fazer com que a vazão necessária 

para a diluição da DBO varie entre 1 e 83 vezes a vazão do efluente.  

Se adotarmos uma Pop.qualidade hídrica igual a 1.551.227 habitantes (possível de ser 

alcançada se levarmos em consideração todos os mananciais previstos pelo PDAA-

AUJF para compor o futuro sistema de abastecimento de água do município e também a 

otimização da vazão de regularização dos sistemas Norte e Dr. João Penido) e 

mantivermos a Pop.ocupação urbana igual a 694.345 habitantes, o município passa a 

condição futura de exportador hídrico. O superávit seria de 856.882 habitantes da 

Pop.qualidade hídrica em relação à Pop.ocupação urbana. Dessa forma, o Rio Paraibuna e seus 

afluentes apresentariam disponibilidade hídrica superior à vazão necessária para garantir 

o abastecimento da população futura, diluir a DBO dos esgotos domésticos produzidos 

por esta população, enquadrar estes corpos d’água na Classe 2 e ainda atender a uma 

parcela significativa de população residente fora da área urbana de seu território.  
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Podemos também realizar aqui uma avaliação da sustentabilidade hídrica por 

regiões hidrográficas. Analisando primeiramente a área abastecida pela Represa de São 

Pedro, teríamos uma vazão aproveitável, ou seja, uma quantidade hídrica disponível da 

ordem de 0,08 m3/s e, conseqüentemente, uma Pop.quantidade hídrica disponível igual a 

aproximadamente 47.668 habitantes. A Pop.ocupação urbana, levando-se em consideração as 

RUs abastecidas pela represa, seria de 100.404 habitantes. Como se percebe, a região 

seria classificada como importadora hídrica, havendo um superávit de 52.736 habitantes 

da Pop.ocupação urbana em relação à Pop.quantidade hídrica disponível. Se adotarmos uma Pop.demanda 

hídrica para esta área igual a 61.396 habitantes, que corresponde à população das RUs 

abastecidas pela represa no ano 2000, a mesma já seria superior à Pop.quantidade hídrica 

disponível. Logo, a área abastecida pela Represa de São Pedro poderia ser classificada 

como uma região hidrográfica crítica. Ainda que adotássemos a capacidade de produção 

de água do Sistema São Pedro como quantidade hídrica disponível (igual a 130 l/s ou 

0,13 m3/s), a situação não seria menos crítica. Procedendo assim, temos uma 

Pop.quantidade hídrica disponível igual a 77.462 habitantes, pouco superior à Pop.demanda hídrica 

referente ao ano 2000. Com relação ao indicador qualidade hídrica, em todos os 

cenários possíveis a Pop.qualidade hídrica seria inferior à Pop.ocupação urbana, demonstrando a 

necessidade urgente de se investir no tratamento dos esgotos domésticos na região.  

Analisando agora a área abastecida pela Represa Dr. João Penido e pelo Ribeirão 

do Espírito Santo, teríamos uma vazão aproveitável, ou seja, uma quantidade hídrica 

disponível da ordem de 1,305 m3/s (que corresponde ao somatório da atual capacidade 

de produção de água dos dois sistemas) e, conseqüentemente, uma Pop.quantidade hídrica 

disponível igual a 777.600 habitantes. A Pop.ocupação urbana seria de 573.401 habitantes, 

levando-se em consideração a área abastecida pelos dois sistemas. Como se percebe, a 

região seria classificada como exportadora hídrica, havendo um superávit de 204.199 

habitantes da Pop.quantidade hídrica disponível em relação à Pop.ocupação urbana. Se adotarmos uma 

quantidade hídrica disponível igual a 2,996 m3/s, possível de ser alcançada com a 

otimização da vazão de regularização dos dois sistemas, a situação passa a ser um pouco 

mais confortável, aumentando consideravelmente o superávit da Pop.quantidade hídrica 

disponível em relação à Pop.ocupação urbana. Nesse caso, a Pop.quantidade hídrica disponível seria igual 

a aproximadamente 1.785.202 habitantes. Se adotarmos uma Pop.demanda hídrica para esta 

área igual a 349.794 habitantes, que corresponde à população das RUs abastecidas pelos 

dois sistemas no ano 2000, a mesma seria significativamente inferior à Pop.quantidade hídrica 

disponível, afastando a região da condição crítica. Mesmo se adotarmos o valor de 1,305 
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m3/s como quantidade hídrica disponível, temos uma Pop.quantidade hídrica disponível 

significativamente superior à Pop.demanda hídrica referente ao ano 2000. Com relação ao 

indicador qualidade hídrica, a Pop.qualidade hídrica supera a Pop.ocupação urbana apenas se 

levarmos em consideração a otimização da vazão de regularização dos dois sistemas. A 

Tabela 6.16 apresenta um comparativo dos valores de população equivalente nos 

cenários de uso das águas e do solo analisados: 
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Tabela 6.16 – Comparativo dos valores de população equivalente do Município de Juiz de Fora nos cenários de uso das águas e do solo 
urbano analisados e classificação quanto à capacidade hídrica de suporte 

Quantidade hídrica 
disponível  

(habitantes) 

Qualidade hídrica 
(habitantes) 

Demanda hídrica 
atual 

(habitantes) 

Ocupação urbana 
(habitantes) 

825.268 275.089 520.612 694.345 
Comparação Conclusão 

Pop.quantidade hídrica disponível > Pop.ocupação urbana Exportador hídrico 
Pop.quantidade hídrica disponível > Pop.demanda hídrica Exportador hídrico 

Pop.ocupação urbana > Pop.qualidade hídrica Importador hídrico 

Cenário 1 - Exploração dos mananciais atualmente 
destinados ao abastecimento público de água (Dr. João 
Penido, Norte e São Pedro) e manutenção da atual 
capacidade de produção de água 

Pop.demanda hídrica atual > Pop.qualidade hídrica Região hidrográfica crítica 
Quantidade hídrica 

disponível  
(habitantes) 

Qualidade hídrica 
(habitantes) 

Demanda hídrica 
atual 

(habitantes) 

Ocupação urbana 
(habitantes) 

4.653.682 1.551.227 520.612 694.345 
Comparação Conclusão 

Pop.quantidade hídrica disponível > Pop.ocupação urbana Exportador hídrico 
Pop.quantidade hídrica disponível > Pop.demanda hídrica Exportador hídrico 

Pop.ocupação urbana < Pop.qualidade hídrica Exportador hídrico 

Cenário 2 – Exploração de todos os mananciais 
previstos pelo PDAA-AUJF e otimização da vazão de 
regularização dos sistemas Norte e Dr. João Penido 

Pop.demanda hídrica atual < Pop.qualidade hídrica Exportador hídrico 
Quantidade hídrica 

disponível  
(habitantes) 

Qualidade hídrica 
(habitantes) 

Demanda hídrica 
atual 

(habitantes) 

Ocupação urbana 
(habitantes) 

777.600 259.200 520.612 694.345 
Comparação Conclusão 

Pop.quantidade hídrica disponível > Pop.ocupação urbana Exportador hídrico 
Pop.quantidade hídrica disponível > Pop.demanda hídrica Exportador hídrico 

Pop.ocupação urbana > Pop.qualidade hídrica Importador hídrico 

Cenário 3 – Desativação da Represa de São Pedro antes 
da incorporação da Represa de Chapéu D’Uvas e do 
Ribeirão da Estiva ao sistema de abastecimento e 
manutenção da atual capacidade de produção de água 
dos sistemas Norte e Dr. João Penido 
 

Pop.demanda hídrica atual > Pop.qualidade hídrica Região hidrográfica crítica 
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6.4.5 – Cenários de sustentabilidade do uso dos recursos hídricos no Município de 

Juiz de Fora 

 

 

 

Este subcapítulo relaciona os critérios de capacidade hídrica de suporte 

desenvolvidos no item anterior, entendidos como limites ao crescimento demográfico, 

aos cenários de tendências demográficas para as próximas quatro décadas.   

No ano de 2002, a MKM Engenharia Ambiental, ao realizar o estudo de 

concepção do sistema de esgotamento sanitário de Juiz de Fora, apresentou as principais 

tendências demográficas do município, sobretudo no que concerne às projeções para o 

seu crescimento demográfico nas próximas décadas (MKM, 2002:78 – Vol. I). O 

modelo de crescimento populacional desenvolvido no estudo baseou-se nos 

levantamentos populacionais já efetuados para a região, considerando ainda os estudos 

prévios porventura existentes. Para tanto, foram consultados os órgãos de 

recenseamento e de planejamento existentes em nível municipal, estadual e federal, 

objetivando verificar os censos disponíveis e as estimativas de crescimento da 

população já elaboradas.  

A análise, realizada a partir do conhecimento dos dados primários e/ou 

secundários verificados, permitiu a apresentação de hipóteses a respeito da evolução e 

da distribuição da população de Juiz de Fora, através da geração de curvas de 

crescimento que permitiram aferir as projeções demográficas para o município.  

As projeções demográficas utilizadas procuraram refletir as diversas hipóteses 

de crescimento que podem ser vislumbradas para a cidade, enfatizando principalmente 

as séries históricas, incorporando ainda as tendências gerais que vem se verificando no 

país como um todo e principalmente procurando projetar a influência da posição 

geográfica do município em relação à capital mineira e à cidade do Rio de Janeiro.  

O horizonte de projeto considerado foi de 20 anos, iniciando-se em 2003. Foi 

realizada uma estimativa de crescimento da população de Juiz de Fora, baseada em 

dados censitários do IBGE. A Tabela 6.17 apresenta os dados censitários levantados 

junto ao IBGE, caracterizando o crescimento populacional do Município de Juiz de Fora 

entre os anos de 1960 e 2000: 
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Tabela 6.17 – Crescimento populacional de Juiz de Fora – 1960/2000 

 
 Fonte: MKM (2002:79 – Vol. I).  

 

Após um crescimento populacional explosivo ao longo da primeira metade do 

século XX, quando a população cresceu a taxas expressivas, acima de 4% ao ano, a 

partir da década de 1960, Juiz de Fora passou a apresentar, como reflexo do 

encolhimento da atividade econômica, taxas de crescimento populacional declinantes. 

Desde então o município vem apresentando taxas de crescimento populacional 

inferiores à média nacional.  

  Nas duas últimas décadas, o município apresentou uma queda regular da taxa 

de crescimento populacional, que variou no período de 1970 a 2000 entre 2,77% e 

1,85%. Este padrão é acompanhado pelo envelhecimento da população, uma tendência 

que se verifica na maioria das cidades brasileiras. Por ser típico, este padrão deve 

permanecer inalterado nas próximas décadas, não se vislumbrando a possibilidade de 

reversão deste quadro, com uma eventual inflexão na curva de tendência da taxa de 

crescimento populacional.  

Atualmente, a componente de migração interna do campo para a cidade está 

próxima da exaustão, não restando contingente populacional suficiente no campo para 

desencadear um novo processo acelerado de urbanização, conforme ocorrido em 

meados do século passado. Por outro lado, a tendência da família brasileira de reduzir o 

número de filhos, reduzindo, por conseguinte, a taxa de natalidade, também contribui 

para a queda da taxa de crescimento populacional. 
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Desta forma, não é improvável que, assim como no Brasil, a taxa de crescimento 

populacional de Juiz de Fora permaneça com a tendência atual. Podemos até mesmo 

imaginar que, no futuro, se verifique uma situação semelhante à que tem ocorrido em 

países desenvolvidos, com a estabilização ou mesmo a redução da população.  

A taxa de crescimento da população urbana tem sido superior àquela verificada 

na área rural de Juiz de Fora, refletindo uma tendência observada em todo o Brasil nas 

últimas décadas. No período considerado, observou-se o deslocamento de significativa 

parcela dos moradores da zona rural para as sedes de municípios e regiões 

metropolitanas, chegando a ponto de o Brasil, na atualidade, se apresentar como um dos 

países com maior parcela de população vivendo em áreas urbanas em todo o mundo.  

A Figura 6.2 apresenta as taxas de crescimento demográfico de Juiz de Fora a 

partir de 1960, bem como a curva de tendência da taxa de crescimento para os próximos 

anos que melhor se ajustou ao comportamento verificado no município:  

 

Figura 6.2 – Variação da taxa de crescimento populacional de Juiz de Fora 

– 1960/2000  

 

     Fonte: MKM (2002:82 – Vol. I).  
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A Figura 6.2 nos revela a existência de uma tendência de redução contínua da 

taxa de crescimento da população de Juiz de Fora, demonstrando a improbabilidade do 

aumento brusco da população urbana no horizonte de projeto proposto. O 

comportamento da taxa de crescimento obedeceu a um padrão regular, permitindo 

inferir sobre a manutenção da tendência, conforme verificado nas últimas décadas.  

Não foi possível, entretanto, definir o comportamento da taxa de crescimento 

demográfico com precisão, em função da tendência de estabilização que deve se 

verificar no futuro, restando a dúvida do patamar em que esta estabilização irá ocorrer.  

Diante desse quadro, foram propostas três hipóteses de crescimento populacional 

para o Município de Juiz de Fora. Estas hipóteses foram formuladas pela MKM 

Engenharia Ambiental a partir dos dados levantados junto ao IBGE, tentando 

estabelecer valores mínimos, médios e máximos que pudessem expressar a projeção de 

crescimento demográfico do município para o final de plano. As hipóteses foram as 

seguintes (MKM, 2002:83 – Vol. I): 

• Hipótese 1: Declínio do crescimento populacional superior à curva de 

tendência atualmente observada, com a taxa de crescimento atingindo valores da ordem 

de 1,20% a.a. em final de plano. Nesta hipótese, o crescimento da população se retrai 

ainda mais em relação ao padrão verificado no município nas últimas décadas.  

• Hipótese 2: Manutenção da tendência da taxa de crescimento, refletindo o 

comportamento observado ao longo das últimas décadas no município. A taxa de 

crescimento média inicia-se em 1,79% a.a., atingindo 1,32% em final de plano. 

• Hipótese 3: Estabilização da taxa de crescimento da população no patamar 

verificado no ano de 2000, correspondente a 1,85% a.a., conforme índice apresentado 

pelo IBGE. Esta hipótese se confirmará no caso da taxa de crescimento demográfico ter 

atingido seu patamar de equilíbrio.  

Todas as três hipóteses partem do princípio de que não existe nenhuma 

tendência da taxa de crescimento demográfico voltar a subir nas próximas décadas. 

Dessa forma, a hipótese 3 representa o cenário mais conservador entre os três 

apresentados, considerado que a taxa de crescimento demográfico atingiu o seu patamar 

mínimo, resultando na maior população prevista para o horizonte de projeto 

considerado. A hipótese 2 considera a continuidade da tendência atual de queda da taxa 

de crescimento demográfico, enquanto a hipótese 1 prevê uma queda ainda mais 

acentuada na taxa de crescimento demográfico nos próximos anos. Desta forma foram 

geradas as Tabelas 6.18, 6.19 e 6.20, que contemplam, respectivamente, as hipóteses 
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descritas acima. A Figura 6.3 retrata graficamente as curvas de crescimento 

demográfico das diferentes tendências, baseadas nos valores definidos nas tabelas 

citadas: 

 

Figura 6.3 – Curvas das alternativas de crescimento populacional de Juiz de 

Fora até 2023 

 

 Fonte: MKM (2002:84 – Vol. I).  
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Tabela 6.18 - Estimativa futura da população (mínima) de Juiz de Fora 

 

Fonte: MKM (2002:85 – Vol. I).  
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Tabela 6.19 - Estimativa futura da população (média) de Juiz de Fora 

 

Fonte: MKM (2002:86 – Vol. I).  
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Tabela 6.20 - Estimativa futura da população (máxima) de Juiz de Fora 

 

Fonte: MKM (2002:87 – Vol. I).  
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Através da análise das tabelas e do gráfico acima apresentados verifica-se que a 

hipótese 1 representa a tendência de crescimento mínimo da população, chegando em 

final de plano com um total de 634.620 habitantes. Já a hipótese 2 representa a 

tendência de crescimento médio, chegando em final de plano com uma população 

651.468 habitantes. A hipótese 3 representa a tendência de crescimento máximo, com a 

população em final de plano atingindo o total de 696.348 habitantes.  

O cenário de tendência mínima, que sugere uma taxa de crescimento 

demográfico anual declinante e superior à atualmente observada, não pode ser afastado.  

Atualmente, Juiz de Fora apresenta-se com um dos mais elevados índices de 

urbanização do país, de forma que a tendência de migração interna do campo para a 

cidade, que se verificou nas décadas anteriores, se exauriu e não mais se repetirá. Por 

outro lado, a elevação do padrão de vida da família brasileira, associada à crescente 

inserção da mulher no mercado de trabalho, vem provocando a redução do número de 

filhos por casal em todo o país. Este fato vem contribuindo significativamente para a 

redução da taxa crescimento populacional, não apenas em Juiz de Fora, mas em todo o 

Brasil. Existe ainda uma tendência de que uma parcela significativa dos jovens de Juiz 

de Fora deixe a cidade em função da procura de emprego nos grandes centros urbanos e 

principais capitais do país.  

O cenário de tendência de crescimento médio da população é aquele que observa 

a tendência verificada nas últimas quatro décadas no município. Neste cenário, o 

município apresentaria uma taxa anual média declinante ao longo do horizonte de 

projeto considerado, sem contudo atingir a estabilização. Em 2023, a taxa de 

crescimento demográfico anual atingiria o valor de 1,32% e a população de final de 

plano ultrapassaria ligeiramente o valor de 650 mil habitantes. 

O cenário de tendência de crescimento máximo da população é aquele que 

reflete a manutenção da taxa anual de crescimento demográfico ao longo do horizonte 

de projeto considerado. Neste caso, a população de Juiz de Fora atingiria o total de 696 

mil habitantes em 2023. Esta hipótese é a menos provável de ocorrer, pois iria de 

encontro a uma tendência de redução do crescimento populacional discutida 

anteriormente e observada em todo o país e em Juiz de Fora em particular.  

Analisemos primeiramente o cenário mais realista (Cenário 1). No caso da 

Pop.quantidade hídrica disponível e da Pop.qualidade hídrica, vamos adotar os valores que levam em 

consideração somente os mananciais atualmente destinados ao abastecimento público de 

água, bem como as respectivas vazões atualmente exploradas. Dessa forma, teríamos 
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uma Pop.quantidade hídrica disponível igual a 825.268 habitantes e uma Pop.qualidade hídrica igual a 

275.089 habitantes. Nesse cenário, dos indicadores escolhidos para a avaliação da 

sustentabilidade hídrica do Município de Juiz de Fora, a qualidade hídrica revelou-se ser 

o mais restritivo. Nos três cenários de crescimento demográfico analisados, a 

Pop.qualidade hídrica já foi ultrapassada. A Pop.quantidade hídrica disponível seria ultrapassada no 

cenário de crescimento demográfico máximo somente por volta de 2033, revelando ser 

este o parâmetro menos restritivo entre aqueles analisados. Com relação à Pop.ocupação 

urbana, a mesma seria superada somente por volta de 2023 no cenário de crescimento 

demográfico máximo. Dessa forma, neste ano as áreas urbanizáveis estariam totalmente 

ocupadas, registrando um adensamento populacional máximo. Se levarmos em 

consideração a população que estará situada fora dos limites das RUs, temos uma 

Pop.ocupação urbana igual a 816.852 habitantes, devendo ser ultrapassada, no cenário de 

crescimento demográfico máximo, somente por volta de 2032. 

Analisemos ainda o cenário que leva em consideração a utilização de todos os 

mananciais previstos no PDAA-AUJF e a otimização da vazão de regularização dos 

sistemas Norte e Dr. João Penido para o cálculo da Pop.quantidade hídrica disponível e da 

Pop.qualidade hídrica (Cenário 2). Nesse caso, teríamos uma Pop.quantidade hídrica disponível igual a 

4.653.682 habitantes e uma Pop.qualidade hídrica igual a 1.551.227 habitantes. Nessas 

condições, as mais confortáveis, tanto a Pop.quantidade hídrica disponível quanto a Pop.qualidade 

hídrica não seriam ultrapassadas nos próximos 40 anos, em nenhum dos três cenários de 

crescimento demográfico analisados.  

Analisemos finalmente um terceiro cenário, que poderia ser considerado o mais 

crítico. Nesse cenário, levamos em consideração a desativação da Represa de São Pedro 

antes da incorporação da Represa de Chapéu D’Uvas e do Ribeirão da Estiva ao sistema 

de abastecimento municipal e adotamos a atual capacidade de produção de água dos 

sistemas Norte e Dr. João Penido como a sua quantidade hídrica disponível (Cenário 3). 

Nesse cenário, a Pop.quantidade hídrica disponível seria igual a 777.600 habitantes e a Pop.qualidade 

hídrica igual a 259.200 habitantes. Nessas condições, a Pop.quantidade hídrica disponível seria 

ultrapassada, no cenário de crescimento demográfico máximo, somente por volta de 

2030. Porém, a Pop.qualidade hídrica já foi ultrapassada nos três cenários de crescimento 

demográfico analisados. As Figuras 6.4, 6.5 e 6.6 apresentam os três cenários de 

sustentabilidade de uso dos recursos hídricos acima descritos:   
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Figura 6.4 – Sustentabilidade do uso dos recursos hídricos em Juiz de Fora – Cenário 1 
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Figura 6.5 – Sustentabilidade do uso dos recursos hídricos em Juiz de Fora – Cenário 2 
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Figura 6.6 – Sustentabilidade do uso dos recursos hídricos em Juiz de Fora – Cenário 3 
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7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Primeiramente, é importante ressaltar que os resultados aqui apresentados não 

correspondem a valores populacionais preconizados como meta para qualquer política 

de planejamento, mas sim como indicadores de uma situação hipotética, resultante da 

forma como os recursos hídricos podem ser utilizados de forma sustentável em âmbito 

municipal, auxiliando no processo de tomada de decisões na gestão de tais recursos.  

Os valores de população equivalente variaram entre 259.200 e 4.653.682 

habitantes, dependendo do indicador e das condições consideradas. O maior valor de 

população equivalente corresponde à relação entre a quantidade hídrica disponível e a 

demanda hídrica per capita atual. A nível técnico não deve haver barreiras locais 

intransponíveis para que esta quantidade máxima de água disponível seja utilizada. O 

menor valor de população equivalente corresponde aos limites estabelecidos pela 

qualidade hídrica. Porém, na medida em que venham a ser introduzidos sistemas de 

tratamento de esgotos mais eficientes ou que os sistemas existentes e projetados tenham 

sua capacidade de atendimento ampliada, a população equivalente à qualidade hídrica 

pode ser também ampliada em até 20 vezes. Associando-se essa possibilidade ao 

atendimento de pré-requisitos mais exigentes da Resolução CONAMA n.º 357/2005 

relativos ao enquadramento dos corpos d’água, pode-se alcançar valores até 83 vezes 

superior. 

Como já afirmado neste trabalho, Juiz de Fora é um município relativamente 

privilegiado em termos de disponibilidade de recursos hídricos, com um potencial 

significativo ainda a ser explorado. A exploração futura desse potencial permitirá a 

elevação significativa dos valores de quantidade hídrica per capita disponível. 

Atualmente, a quantidade hídrica disponível é capaz de atender à demanda hídrica de 

forma satisfatória. Porém, na área abastecida pela Represa de São Pedro, essa relação já 

é deficitária há algum tempo, necessitando o abastecimento ser complementado pelo 

Sistema Dr. João Penido na época de estiagem. Apesar de nos últimos anos ter havido a 

queda do consumo per capita médio de água e do consumo anual total de água, não se 

pode esquecer que a elevação do nível de renda da população pode levar a um aumento 

simultâneo do consumo deste recurso. Além disso, a água constitui um elemento de 

fundamental importância se levarmos em consideração o papel de centro polarizador 
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exercido por Juiz de Fora sobre toda a Zona da Mata Mineira e também sobre boa parte 

do Estado do Rio de Janeiro. Nos últimos anos, Juiz de Fora tem assistido a chegada de 

um grande número de empreendimentos que visam reforçar o papel da cidade como 

centro comercial e prestador de serviços numa vasta área de influência. Além disso, 

grandes eventos, vários deles de abrangência nacional, têm sido realizados na cidade, 

atraindo contingentes cada vez maiores de população flutuante.  

Outro fator a ser considerado diz respeito à desigual distribuição da população e 

das águas superficiais no território municipal, fator que deverá ser levando em 

consideração na definição da política de expansão do sistema de abastecimento e 

distribuição de água. Como visto, o abastecimento público de água do município é 

basicamente realizado a partir da exploração de três mananciais superficiais: A Represa 

de São Pedro, a Represa Dr. João Penido e o Ribeirão do Espírito Santo. A Represa de 

São Pedro, em função da baixa disponibilidade hídrica e do avançado processo de 

degradação ambiental desencadeado pela ocupação intensa e desordenada de sua bacia 

hidrográfica, poderá ser desativada pela CESAMA caso não sejam implementadas 

medidas visando a recuperação ambiental de sua bacia hidrográfica. O manancial 

conheceu um intenso processo de assoreamento nos últimos anos, com a conseqüente 

perda da capacidade de armazenamento de água, além da degradação da qualidade de 

suas águas, principalmente em função da introdução de matéria orgânica via esgotos 

domésticos in natura produzidos pelas inúmeras residências instaladas ao longo de suas 

margens e que não contam com adequados sistemas de coleta e afastamento de esgotos. 

Com relação à Represa Dr. João Penido, investimentos podem ser feitos no sentido de 

explorar de forma mais eficiente o potencial de sua bacia hidrográfica. A represa 

abastece atualmente a maior parte da população do município, ficando sobrecarregada 

na época de estiagem. Além disso, é necessário estabelecer critérios mais rígidos para o 

uso e a ocupação do solo na bacia hidrográfica deste que é o principal manancial de 

abastecimento de água do município. Não se tem dúvida de que a Lei Municipal n.º 

6.087/1981, que dispõe sobre o parcelamento, o uso e a ocupação do solo na área da 

bacia hidrográfica do manancial, representou um avanço. Porém, algumas mudanças são 

pertinentes, estabelecendo critérios claros e, em alguns casos, mais rígidos. Porém, a 

principal questão é fazer cumprir o que a legislação determina, o que ainda não se tem 

verificado em função dos interesses da especulação imobiliária em ocupar as áreas de 

mananciais. Com relação ao Ribeirão do Espírito Santo, este é certamente o manancial, 

entre aqueles atualmente utilizados, com o maior potencial para expansão da capacidade 
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de atendimento. Em razão de sua proximidade com a área urbana, da baixa densidade de 

ocupação de sua bacia hidrográfica e de seu elevado potencial hídrico, não restam 

dúvidas de que este será um manancial de fundamental importância para Juiz de Fora no 

século XXI. Porém, o manancial que deverá ocupar o lugar de destaque nas discussões a 

respeito do abastecimento de água da cidade nos próximos anos é, também sem dúvida 

nenhuma, a Represa de Chapéu D’Uvas. Ficou demonstrado, ao longo deste trabalho, 

como este manancial pode representar a auto-suficiência de Juiz de Fora, a longo prazo, 

em termos de abastecimento de água. Localizada em território dos municípios de 

Ewbanck da Câmara e de Santos Dumont, é fato que a represa deverá ser futuramente 

utilizada no abastecimento público de água da população de Juiz de Fora, o que reforça 

a necessidade da definição de políticas públicas comuns por parte das administrações 

municipais envolvidas com o objetivo de oferecer as condições necessárias para a 

múltipla utilização de suas águas e, principalmente, a proteção de tão importante 

manancial contra os processos de degradação ambiental.  

Apesar da Represa de Chapéu D’Uvas representar, indiscutivelmente, a garantia 

do abastecimento público de água de Juiz de Fora no século XXI, é importante mais 

uma vez ressaltar aqui a necessidade de priorizar a utilização dos mananciais atualmente 

explorados no município. A adoção de medidas de recuperação ambiental das bacias 

hidrográficas desses mananciais, somada aos investimentos para a expansão de sua 

capacidade de atendimento, garantiria o atendimento da demanda hídrica atual e mesmo 

de uma significativa demanda hídrica futura, abrindo-se a possibilidade para que a 

Represa de Chapéu D’Uvas permaneça como um manancial estratégico de reserva e 

evitando-se os possíveis inconvenientes resultantes de sua incorporação ao sistema de 

abastecimento público de água de Juiz de Fora, entre os quais pode-se citar os custos 

adicionais para a adução e o tratamento.    

Finalmente, não podemos deixar de citar aqui a urgente necessidade de 

canalização de investimentos para o tratamento dos esgotos domésticos em Juiz de Fora. 

Os números relativos à coleta são bastante satisfatórios, abrangendo a quase totalidade 

da população urbana do município, que representa a maioria absoluta da população 

municipal. Porém, quanto ao tratamento, os índices ainda são muito baixos para uma 

cidade do porte de Juiz de Fora e que deseja firmar-se no cenário regional como um 

centro polarizador e de atração de investimentos. O principal fator que explica o 

comprometimento da qualidade das águas do Rio Paraibuna é o lançamento in natura da 

maior parte dos esgotos domésticos produzidos em Juiz de Fora e nas demais cidades 



 347 

que são banhadas pelas suas águas, o que reforça a urgente necessidade de se 

complementar a implantação do sistema de esgotamento sanitário municipal.  

Ao concluir este trabalho, não poderíamos deixar de ressaltar que, efetivamente, 

o que mais falta às nossas cidades, inclusive Juiz de Fora, não é água, mas sim 

determinado padrão cultural que agregue ética e melhore a eficiência do desempenho 

político dos governos, da sociedade organizada e das ações públicas e privadas, 

responsáveis que são por promover o desenvolvimento econômico em geral e a proteção 

da água doce em particular.   

É fundamental que os poderes públicos realizem os investimentos necessários 

para um eficiente gerenciamento, controle e fiscalização das condições de uso e 

proteção dos recursos hídricos. De sua parte, as empresas de saneamento básico devem 

fornecer, com eficiência, água em quantidade suficiente e de qualidade garantida, 

coletando e tratando os esgotos, recolhendo e dispondo de forma adequada o lixo 

doméstico e atuando de forma harmônica com os setores responsáveis pelo 

ordenamento e pelo controle das condições de uso e ocupação do território, tanto urbano 

como rural. A sociedade, por sua vez, deverá compreender que não será possível 

continuar com a atual filosofia de desperdício e de usar e jogar fora, como se a água 

fosse um recurso ilimitado e de propriedade particular ou individual.   

Sabemos que a técnica pode, até certo ponto, romper os limites que são 

estabelecidos pelos recursos naturais ao crescimento demográfico. Mas, ao mesmo 

tempo, as adaptações desenvolvidas para contornar esses limites resultam em altos 

custos sociais, econômicos e ambientais. Existe um grupo de problemas, no qual inclui-

se a questão demográfica, que não demanda simplesmente soluções técnicas, mas 

demandam sim mudanças nos valores e comportamentos humanos.  

Torna-se, assim, cada vez mais necessário implementar medidas preventivas, 

utilizando-se o planejamento como instrumento para viabilizar o uso e a ocupação mais 

racional do solo urbano e a utilização sustentável dos recursos hídricos em âmbito 

municipal. Nesse caso, planejar não se resume a estabelecer atividades que sejam 

economicamente mais viáveis, mas sim correlacionar o uso mais adequado às 

características do meio ambiente, a fim de não comprometer o maior e o melhor uso de 

suas potencialidades. Não se trata de uma simples questão de usar ou não usar, mas 

fundamentalmente uma questão de saber usar.  
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