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Juiz de Fora, 17 de Junho de 2011 

 

Esta Carta de Propostas é um documento síntese aprovado na I Semana de Meio 

Ambiente da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental da Zona da Mata mineira, 

Coordenação da Microrregião de Juiz de Fora, acontecida na Faculdade de Engenharia da UFJF, 

de 6 a 10 de Junho de 2011, adotando como diretriz o Desenvolvimento Sustentável, uma 

concepção de desenvolvimento socioambiental que vai além do crescimento econômico. Ela 

apresenta propostas para Juiz de Fora e para a Micro e Mesorregiões da Zona da Mata. 

 

Nessas três esferas ficou clara a necessidade de recuperação da Mata Atlântica que deu 

identidade original a Região. Os índices hoje são de apenas 11,3% de mata nativa para o 

município de Juiz de Fora; 5,7% para a Microrregião de Juiz de Fora; e 11,9% para a Zona da 

Mata mineira. Para comparação, as plantações de Pinus e Eucalipto somam 11% da cobertura 

florestal atual do município de Juiz de Fora. A recuperação da Mata com espécies nativas poderá 

gerar renda para o pequeno produtor rural através dos pagamentos por serviços ambientais 

disponíveis (Bolsa Verde, Produtor de Águas e outros) com reflexos positivos sobre a qualidade 

das águas, diminuição da erosão dos solos, aumento da Biodiversidade, conexão de fragmentos e 

resgate de carbono. 

 

Em relação aos recursos hídricos de Juiz de Fora, ficou clara a preocupação dos 

participantes com os impactos da Rodovia do Aeroporto, ligação proposta pelo DER entre a 

BR040 e a MG353, como um projeto insustentável a médio e longo prazo. Foram oferecidas 

várias alternativas para esta mesma ligação capazes de preservar a represa Dr. João Penido, 

nosso maior “Patrimônio Ambiental”. O Rodoanel Microrregional através da ligação afastada da 

zona urbana a oeste, entre a BR040 e a MG353, próximo ao Aeroporto Regional, e do Contorno 

Leste, ligando a BR267, a MG350 e a MG353, propiciará um grande anel rodoviário, aliviando as 

vias urbanas de Juiz de Fora e otimizando o uso do Aeroporto Regional da Zona da Mata. Este 

anel beneficiará diretamente os municípios de Ewbank da Câmara, Santos Dumont, Piau, Goianá, 

Rio Novo, São João Nepomuceno, Chácara e Bicas. Indiretamente, serão beneficiados mais de 30 

municípios. 

 

Na Microrregião de Juiz de Fora foram diagnosticados municípios em situação 

socioeconômica desfavorável, como Santa Rita do Ibitipoca, Pedro Teixeira, Olaria, Santa Bárbara 

do Monte Verde e Chiador. Foram propostas melhorias nas ligações rodoviárias, aproveitando 

estradas vicinais já existentes, viabilizando o Circuito Turístico Serras do Ibitipoca, reduzindo o 

isolamento desses municípios e facilitando o acesso ao Aeroporto Regional. 
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Na Mesorregião Zona da Mata foram diagnosticados municípios que precisam de maior 

atenção do ponto de vista socioeconômico, como Antônio Prado de Minas, Cipotânea, Olaria e 

Pedro Teixeira. Nos índices de Saneamento Ambiental (ICA, ICE e ICL), alguns municípios estão 

em situação emergencial, como Pedra Bonita, Luisburgo, Sem Peixe, Dores do Turvo, Araponga, 

Rio Espera, Pedro Teixeira e Cipotânea. A falta de saneamento, principalmente de redes de 

esgotos e locais adequados para destino final de resíduos sólidos, resulta em sobrecarrega no 

sistema de saúde das cidades pólos, aumentando as dificuldades dos usuários e os gastos 

públicos. 

 

O investimento em infra-estrutura no “Eixo de Desenvolvimento” MG353-MG133-

MGT265-MGT447-BR120-MG329 refletirá positivamente sobre toda a Zona da Mata, criando 

perspectivas otimistas. Investimentos na BR267, MG126, MG285, BR265, BR356, BR482 (com o 

novo trecho Fervedouro-Araponga) e na BR262 melhorarão as interações transversais dentro da 

Zona da Mata. Investimentos nesta malha, com o Porto Seco de Juiz de Fora e o Aeroporto 

Regional Goianá-Rio Novo, tornarão a região autônoma, possibilitando o desenvolvimento 

sustentável dos pontos de vista social, econômico e ambiental. A implantação do Parque 

Tecnológico da UFJF na área da UFJF, em Coronel Pacheco, permitirá a integração de um 

corredor tecnológico somando Embrapa, Emater, Instituto Cândido Tostes, UFJF, IFET Rio 

Pomba, IFET Juiz de Fora, UEMG, UFV, Universidades particulares e outras instituições, 

importando e exportando tecnologia pelo Aeroporto de Cargas. 

 

As lideranças empresariais e políticas da Zona da Mata devem ter visão altruísta e 

estratégica neste importante momento histórico. Podemos voltar a ser a Mesorregião mais 

importante de Minas Gerais, saindo da incômoda posição de segunda mais pobre (hoje só 

superamos o Norte de Minas). Ao contrário de outras regiões, temos infra-estrutura já implantada 

que precisa ser recuperada e ampliada; um Aeroporto Regional de Cargas pronto para funcionar; 

potencial comercial e industrial, capacidade intelectual, recursos hídricos, clima favorável e 

tecnologia para recuperar os solos, florestas e, sobretudo, as atividades agropecuárias com 

perspectiva sustentável para o pequeno produtor rural. 

 

Assinam:  

 

Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental da Zona da Mata – CIEA ZM MicroJF 

Grupo Ecológico Salvaterra – GES  

Instituto Estadual de Florestas – Regional de Juiz de Fora – IEF  

Núcleo de Análise Geo Ambiental da UFJF – NAGEA / UFJF 

ONG Programa de Educação Ambiental – PREA  


