
 

 

Juiz de Fora 16 de junho de 2011  

 

Os professores abaixo assinados, da Faculdade de Engenharia da UFJF, 

encaminham sugestões de temas que gostaríamos que fossem avaliados por 

V. Sª e demais membros dessa prestigiosa Comissão, objetivando 

oportunidade de inserção na Agenda de Desenvolvimento da Zona da Mata. 

 

Entendemos que estas sugestões deverão ser detalhadas oportunamente, 

considerando aspectos de exeqüibilidade, envolvimento dos principais 

responsáveis e interessados, prazos e custos estimados de cada intervenção.  

 

 Matriz Energética: Avaliar a viabilidade da implantação de uma destilaria 

de etanol na Região, visando atender a demanda regional e a demanda 

da Usina Termoelétrica de Juiz de Fora. 

 

 Fortalecimento da produção de cana de açúcar na Zona da Mata 

mineira, visando a valorização das terras rurais, a redução do êxodo 

rural e a demanda regional incrementada com a demanda da Usina 

Termoelétrica de Juiz de Fora.   

 

 Recuperação da Bacia Hidrográfica do Paraibuna, incorporando 

atualizações do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, implantação 

de estações de tratamento de esgotos em locais estratégicos, de forma 

a otimizar as redes coletoras.  

 

 Implantação efetiva da coleta seletiva de lixo em Juiz de Fora e nas 

principais cidades da Zona da Mata mineira. Além do atendimento de 

aspectos ambientais inerentes e aumento da vida útil dos aterros 

sanitários regionais, poderia viabilizar implantação de indústria de 

reciclagem na Região. A efetividade dessa sugestão depende 

fortemente da participação das famílias para segregar os resíduos 

domésticos na origem. Sugerimos, assim, a incorporação de um 

programa de educação ambiental com ênfase na valorização do 

cidadão que trabalha na separação dos resíduos.  

 



 Incentivar os municípios da Zona da Mata mineira a apresentarem 

propostas ao Edital do Ministério das Cidades – PAC3. Poderão ser 

apoiadas ações que aumentem a cobertura do serviço de 

abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto, 

promovendo a redução de doenças causadas pela falta de saneamento 

básico.  

 

 Implementação de programa integrado de proteção dos mananciais 

hídricos (superficiais e subterrâneos) da Zona da Mata mineira.   

 

 Implementação de programa de recuperação de áreas degradadas da 

Zona da Mata mineira.   

 

 Incentivo ao turismo ecológico regional, em especial o Circuito Turístico 

Serras do Ibitipoca (incluindo Parque Estadual do Ibitipoca), Serra do 

Brigadeiro e Serra do Caparaó, e recuperando o Patrimônio Histórico-

Cultural relacionado à Estrada Real. 

 

 Incentivo e incremento da realização de grandes eventos culturais, 

científicos, tecnológicos e empresariais em Juiz de Fora.  
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