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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento refere-se ao Produto 2: Tomo I – Caracterização Geral do Município, 

correspondente à Fase II - Atualização do Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico e 

de seus impactos nas condições de vida da população, a ser elaborado pela empresa AMPLA 

Consultoria e Planejamento, vencedora do certame licitatório, conforme Contrato de 

Prestação de Serviço no 01.2022.005 firmado entre a empresa e o município de Juiz de Fora. 

  

A partir do exposto, o Tomo I estrutura-se em seis (6) capítulos principais, em acordo com 

escopo apontado pelo Plano de Trabalho da presente revisão do PSB-JF, são eles: 

 

 Introdução e contextualização; 

 Aspectos legais, políticos, institucionais e de gestão dos serviços; 

 Aspectos históricos e administrativos; 

 Aspectos demográficos;  

 Aspectos socioeconômicos; e 

 Caracterização do ambiente. 

 

Neste Tomo I apresentam-se os princípios legais que norteiam o planejamento e a prestação 

dos serviços, bem como a sua regulação e fiscalização.  Aborda ainda os aspectos físicos e 

de caracterização do ambiente municipal, bem como o levantamento e análise de diversos 

indicadores socioeconômicos e demográficos. Em aspectos demográficos é apresentada 

também a projeção populacional para o horizonte de planejamento proposto para o presente 

PSB.  
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1 INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

O PSB-JF, objeto de revisão deste contrato, foi elaborado em 2014. Apesar da Lei 14.026/20, 

a qual editou e atualizou o Marco do Saneamento (Lei 11.445/07), prever como prazo máximo 

de revisão para planos municipais de saneamento básico 10 anos, o município de Juiz de 

Fora antecipou a revisão do PSB-JF, tendo em vista a necessidade de adequação das metas 

e programas que objetivam a universalização dos serviços de saneamento, em quantidade e 

qualidade adequadas, alinhados com a melhora da saúde pública, bem como da salubridade 

ambiental do município.  

 

Neste sentido, faz-se necessário uma nova análise do plano para buscar atualizar este 

panorama e revisar os objetivos, metas propostas e ações, buscando atingir a universalização 

dos serviços públicos de saneamento e a sua maior eficiência, conforme preconiza a 

legislação federal. Porém, a sua revisão abrangerá somente 3 (três) componentes do 

saneamento básico: abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana e 

manejo das águas pluviais de todo o território do município de Juiz de Fora.  

 

Importante ressaltar que em 31 maio de 2021 foi aprovado, por meio do Decreto Municipal nº 

14.568, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Juiz de Fora. Neste 

plano foi levantada a situação dos resíduos gerados no território e traçada uma série de 

estratégias e diretrizes buscando a máxima valorização dos resíduos gerados e a redução 

dos custos envolvidos no processo e dos passivos ambientais gerados.  

 

1.1 OBJETIVOS 

O objetivo geral do plano é a atualização de um instrumento eficiente de planejamento, 

ajustado periodicamente, visando à melhoria da qualidade de vida da população do município 

de Juiz de Fora, minorando e eliminando os problemas de saúde ambiental, de forma 

sistêmica e contínua.  

Pretende-se ainda, atender à legislação pertinente, especialmente a Lei nº 11.445/2007, a 

Lei Federal nº 14.026/2020 e ao Decreto nº 7.217/2010, que estabelecem as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico.  

 

A seguir são apresentados os objetivos específicos que nortearam a elaboração do plano e 

que deverão ser observados e complementados nos trabalhos de revisão: 

 

 Estimular a adoção de alternativas de melhorias nos serviços de saneamento 

considerando a realidade local, tendo em vista a qualidade de vida e ambiental;  

 Planejar a ampliação gradual e progressiva do acesso dos cidadãos, especialmente 

em localidades de baixa renda, aos serviços de saneamento básico, considerando 

aspectos ambientais, sociais, viabilidade técnica e econômico-financeira;  

 Priorizar a busca por mecanismos que visem à sustentabilidade dos serviços de 

drenagem e manejo das águas pluviais, com a proposição de sistemas de drenagens 

verdes;  

 Garantir o controle social com a inserção de mecanismos de participação social e de 

instrumentos institucionalizados para regulação e fiscalização da prestação de 

serviços;  

 Fomentar a melhoria contínua na prestação de serviços públicos de saneamento 

básico;  

 Estabelecer mecanismos que garantam a preservação e manutenção de mananciais 

de abastecimento, assim como água em quantidade e qualidade adequada para o 

abastecimento público das presentes e futuras gerações;  

 Atualizar ou propor medidas de controle para emergências e contingências, em 

especial ações de combate e mitigação de eventos de escassez hídrica e eventos de 

cheias e inundações;  

 Garantir a ampliação do sistema de esgotamento sanitário adotando práticas 

adequadas para tratamento do esgoto gerado, sem causar prejuízos ao meio ambiente 

e à saúde pública, prevendo, quando possível, o reuso dos subprodutos gerados 

nestes processos;  
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 Buscar a uniformização dos bancos de dados do Município, possibilitando a adoção 

da bacia hidrográfica como unidade de referência para o planejamento de suas ações, 

compatibilizando com o critério de regionalização adotado no PDP de 2018;  

 Estimular o fortalecimento institucional, dos conselhos e comitês de saneamento, para 

implantação das ações e monitoramento do PSB/JF, tendo em vista a prestação de 

serviços de saneamento eficientes; 

 Criar dispositivos que permitam a fiscalização e cobrança do tratamento efetivo de 

efluentes industriais, pois estes são reconhecidamente mais prejudiciais, devido ao 

maior grau de poluição aos cursos de água onde são feitos os descartes. 

 

1.2 DIRETRIZES GERAIS ADOTADAS 

As diretrizes descritas buscam resumir os instrumentos atuantes no método de trabalho que 

direcionaram a revisão do PSB/JF. Essa revisão visa contemplar as condições e os elementos 

necessários ao atendimento das diretrizes definidas no Termo de Referência (TR), conforme 

a seguir: 

 

i. Quanto aos processos participativos 

 O processo de revisão do PSB/JF deve ser democrático e participativo de forma a 

incorporar as necessidades da sociedade e atingir função social dos serviços 

prestados;  

 Ampla divulgação do diagnóstico e das propostas do Plano, além dos estudos que o 

fundamentam, inclusive com a realização de audiências ou consultas públicas;  

 Definição de espaços, canais e instrumentos para a participação popular no processo 

de revisão do Plano;  

 Definição de estratégias de comunicação e canais de acesso às informações, com 

linguagem acessível a todos os segmentos sociais;  

 Um dos mecanismos recomendados para dar suporte e cumprimento às ações de 

saneamento no âmbito municipal é manter a sociedade permanentemente mobilizada 

por intermédio de eventos que possibilitem a participação democrática e formal de 

controle social.  

 A revisão do PSB/JF é de responsabilidade das diversas instituições do município, 

inclusive delegatárias da prestação e da regulação e fiscalização dos serviços. O 

acompanhamento e avaliação de sua execução ficam a cargo da instância ou 

organismo instituído ou designado para esse fim no próprio processo de construção 

do plano. 

 

ii. Quanto à Integralidade e à intersetorialidade  

 

 Integração do diagnóstico e da avaliação dos serviços para os 3 (três) componentes 

do Saneamento Básico a serem revisados. Identificação das interfaces e integração 

possível dos instrumentos de gestão desses componentes;  

 Integração das propostas revistas do PSB/JF aos objetivos e diretrizes do Plano Diretor 

Participativo, no que couber;  

 Integração das propostas revistas do PSB/JF aos demais planos locais;  

 Compatibilização do PSB/JF com os Planos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 

Sul;  

 Integralização do PSB/JF com o Programa Produtor de Água de Juiz de Fora.  

 

iii. Quanto ao diagnóstico  

 

 Identificação das condições de acesso aos serviços e os impactos da situação nas 

condições de vida da população, utilizando indicadores sanitários, epidemiológicos, 

ambientais, socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas;  

 Identificação das condições atuais do saneamento básico conforme indicadores de 

eficiência e eficácia da prestação dos serviços;  

 Avaliação da realidade local na perspectiva da bacia hidrográfica e da região a qual 

está inserida, por meio da análise de estudos, planos e programas voltados para a 

área de saneamento básico que afetem o município.  

 Apresentação da perspectiva dos técnicos e da sociedade; e  

 Análise e disposição, quando disponíveis, de informações e diretrizes de outras 

políticas correlatas ao saneamento básico.  
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iv. Quanto às propostas presentes no PSB/JF a serem objeto de revisão  

 

 Revisar os objetivos e metas propostos no PSB/JF para a universalização dos serviços 

de saneamento básico de qualidade à população, admitidas soluções graduais e 

progressivas, devendo-se prever tecnologias apropriadas à realidade local;  

 Revisar programas, projetos e ações para o investimento e a prestação dos serviços, 

assim como para a universalização do acesso;  

 Revisar as ações de educação ambiental e mobilização social em saneamento;  

 Revisar as ações propostas para emergências e contingências;  

 Detalhar como, quando, com quem e com quais recursos orçamentários, materiais e 

técnicos serão implementados os programas, projetos e ações revisados; e  

 Revisar os mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência, 

efetividade e eficácia das ações programadas.  

 

v. Quanto ao processo de aprovação  

 

Para o processo de revisão dos objetivos e metas do PSB/JF, foram adotados horizontes 

de planejamento de curto, médio e longo prazo. Ressalta-se que as revisões do PSB/JF 

devem acontecer no máximo a cada 10 (dez) anos (§4º, art. 19 da Lei 11.445/2007, 

atualizada pela Lei 14.026/2020), preferencialmente antes da elaboração do Plano 

Plurianual do Município. 

 

O processo de revisão e aprovação do PSB/JF está sob a coordenação do Grupo 

Executivo que será representado pelo Comitê Técnico Intersetorial de Saneamento Básico 

de Juiz de Fora (CTI – Saneamento), criado pela Portaria nº 11.880/2021. 

 

 

 

 

1.3 METODOLOGIA REALIZADA NA REALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

A revisão do Diagnóstico é de grande importância, visto que caracteriza a situação dos 

sistemas de saneamento para que, por conseguinte, seja revisado o Plano. Esta adotará uma 

abordagem sistêmica, cruzando informações socioeconômicas, ambientais e institucionais. O 

Diagnóstico compreenderá todo o território urbano e rural do Município de Juiz de Fora, 

levando em consideração todos os seus aspectos (físicos, sociais e econômicos), além de 

um detalhamento dos serviços públicos de saneamento básico, conforme prevê a Lei Federal 

nº 11.445 de 2007.  

 

Conforme apresentado no Produto 1, a revisão dos diagnósticos dos sistemas de 

saneamento, pertencentes à Fase II de revisão do Plano, ocorrerá em consonância com o 

TR, conforme a concepção abaixo: 

Figura 1:Etapas de revisão dos diagnósticos de saneamento. 

 

Fonte: Adaptado do Termo de Referência - Pregão Eletrônico nº 285/2021 - SEPUR, 2021. 

1.3.1 Levantamento de Dados 

Conforme apresentado no fluxograma anterior da Figura, a coleta de dados e informações é 

uma etapa extremamente importante ao Diagnóstico dos sistemas de saneamento.  

 

Primeiramente, foi estabelecida a base de dados que subsidiará a revisão, conferindo 

prioridade aos dados secundários que servirão para a atualização daqueles já coletados 

anteriormente. Dentre os dados secundários consultados estão: o DataSUS, a Prefeitura 

Municipal e suas Secretarias, a Cesama, a Funasa, o SNIS, o IBGE, o Ministério da Saúde, 

dentre outros. 

 

 Os dados primários foram coletados a partir das visitas técnicas ao município, isto é, são 

aqueles provenientes de pesquisas realizadas in loco.  
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Dessa forma, além do levantamento de dados e informações necessárias à análise, para a 

elaboração das revisões dos diagnósticos, foram realizadas visitas técnicas às principais 

unidades operacionais do município. Para isso, foi definido um cronograma de cinco (5) dias 

corridos, quando a equipe técnica da contratada realizou as visitas in loco às principais 

unidades do sistema de saneamento. As visitas técnicas ocorreram entre os dias 07 e 11 de 

março de 2022. 

 

Anteriormente à visita técnica foi elaborado e encaminhado ao município um levantamento 

de pontos, localidades e infraestruturas a serem visitados e verificados para cada um dos 

sistemas de saneamento. Assim, o município pode definir pessoal responsável pelo 

acompanhamento da empresa contratada nas visitas in loco. Juntamente, foi encaminhado 

um CHECKLIST com as principais informações a ser repassadas a empresa contratada, a 

fim de orientar a visita técnica e, consequentemente, subsidiar a elaboração e revisão do 

diagnóstico da Revisão do PSB-JF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ASPECTOS LEGAIS, POLÍTICOS, INSTITUCIONAIS E DE GESTÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 ASPECTOS LEGAIS 

A legislação é entendida como o conjunto de normas jurídicas, cujos dispositivos contém as 

diretrizes, definições, instruções e sanções a serem cumpridas pela sociedade. É 

apresentado aqui uma breve perspectiva jurídica e algumas considerações sobre os diplomas 

legais que norteiam e se relacionam ao saneamento básico no Brasil, no Estado de Minas 

Gerais e especificamente no Município de Juiz de Fora. 

 

A seguir são apresentadas as legislações relacionadas aos sistemas de saneamento 

abordados nesta revisão, nas esferas federal, estadual e municipal. 

2.1.1 Legislação Federal 

I. Leis e Decretos: 

 Lei nº 14.026/2020 - Atualiza o marco legal do saneamento básico; 

 Lei nº 13.303/ 2016 –Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da 

sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

 Lei nº 12.334/ 2010 – Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens;  

 Lei nº 11.445/2007 – Lei Nacional de Saneamento Básico;  

 Lei nº 11.124/2005 – Lei que Dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social e cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social; 

 Lei nº 10.257/2001 – Estatuto das Cidades;  

 Lei nº 11.107/2005 – Lei de Consórcios Públicos;  

 Lei nº 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde; 

 Lei nº 9.433/1997 – Política Nacional de Recursos Hídricos; 

 Decreto nº 10.588 de 24 de dezembro de 2020 - Regulamenta alguns pontos da lei de 

saneamento; 

 Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010 – Regulamenta a lei de saneamento.  
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II. Decretos e Resoluções: 

 Portaria de Consolidação nº 888/2021 do Ministério da Saúde e Decreto 5.440/2005 – 

Que, respectivamente, define os procedimentos para o controle de qualidade da água 

de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação 

de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano; 

 Resolução CONAMA 430/2011 - Dispõe sobre condições e padrões de lançamento de 

efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente;  

 Resoluções 25 e 34 de 2005 do Conselho das Cidades sobre participação e controle 

social na elaboração e acompanhamento do Plano Diretor do Município; 

 Resolução CONAMA 357/2005 - Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições 

e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.  

 Resoluções e outras definições de Conselhos e entidades que impactam a gestão dos 

serviços de saneamento básico.  

III. Guias e Cadernos: 

 Guia para a Elaboração de Planos Diretores Participativos.  

 Guia para Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico.  

 Documento Conceitual e Peças Técnicas sobre os Planos Municipais de Saneamento 

Básico.  

 Guia de Adesão ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social.  

 Caderno de Referência para a Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de 

Municípios acima de 500 mil habitantes.  

 Documento de Referência Conceitual do Programa de Educação Ambiental e 

Mobilização Social em Saneamento.  

 Caderno Metodológico para Ações de Educação Ambiental e Mobilização Social em 

Saneamento.  

 Diretrizes para a definição da Política e Elaboração de Planos Municipais e Regionais 

de Saneamento Básico Brasil (2009) MINISTÉRIO DAS CIDADES - Secretaria 

Nacional de Saneamento Ambiental (ou publicações posteriores). 

2.1.2 Legislação Estadual 

I. Leis: 

 Lei nº 18.031/2009 – Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos de Minas 

Gerais; 

 Lei nº 14.128/2001 – Dispõe sobre a política estadual de reciclagem de materiais; 

 Lei Estadual nº 13.199/1999 - Estabelece como instrumentos de Política Estadual de 

Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais: o Plano Estadual de Recursos Hídricos; 

os Planos Diretores de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas; o Sistema Estadual 

de Informações sobre Recursos Hídricos; o enquadramento dos corpos de água em 

classes, segundo seus usos preponderantes; a outorga dos direitos de uso de recursos 

hídricos; a cobrança pelo uso de recursos hídricos; a compensação a municípios pela 

exploração e restrição de uso de recursos hídricos; o rateio de custos das obras de 

uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo; a aplicação de penalidades; 

 Lei nº 13.317/1999 – Contém o código de saúde do estado de Minas Gerais;  

 Lei nº 12.503/1997 – Cria o programa estadual de conservação da água; 

 Lei nº 10.793/1992 – Dispõe sobre a proteção de mananciais destinados ao 

abastecimento público no estado; 

 Lei Estadual nº 10.561/1991 – Dispõe sobre a Política Florestal no Estado de Minas 

Gerais. 

II. Decretos e Resoluções: 

 Decreto nº 45.181/2009 – Regulamenta a Lei Estadual nº18.031/2009 e dá outras 

providências; 

 Decreto nº 44.199/2005 – Institui o comitê da bacia hidrográfica dos afluentes mineiros 

dos rios Preto e Paraibuna; 

 Decreto nº 33.944/1992 - Dispõe sobre a política florestal no estado de Minas Gerais.  
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 . Resoluções e outras definições de Conselhos e entidades que impactam a gestão 

dos serviços de saneamento básico; 

 Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01/2008 - Dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 

providências.  

2.1.3 Legislação Municipal  

I. Leis: 

 Lei nº 14.290/2021 – Institui a Política Municipal de Saneamento Básico, o Conselho 

Municipal de Saneamento Básico, o Fundo Municipal de Saneamento Básico e dá 

outras providências; 

 Lei Complementar nº 82/2018 - Dispõe sobre a Política de Desenvolvimento Urbano e 

Territorial, o Sistema Municipal de Planejamento do Território e a revisão do Plano 

Diretor Participativo de Juiz de Fora - PDP/JF; 

 Lei Orgânica do Municipal - publicada em 07/05/2010; 

 Lei nº 11.519/2008 – Dispõe sobre a instituição do programa para o recolhimento e 

destinação dos óleos vegetais e gorduras residuais de fritura e cozimento de alimentos 

do Município de Juiz de Fora e dá outras providências; 

 Lei nº 11.197/2006 – Institui o Código de Posturas no Município de Juiz de Fora e dá 

outras providências.  

 Lei nº 10.961/2005 – Dispõe sobre o controle da potabilidade das águas de minas 

existentes em locais públicos ou em terrenos utilizados pelo município de Juiz de Fora; 

 Lei nº 10.572/2002 – Dispõe sobre a proteção de nascentes no Município de Juiz de 

Fora e dá outras providências; 

 Lei nº 10.040/2001 – Fica desautorizada a negociação intermediada junto ao 

patrimônio público de áreas com evidente agressão ambiental; 

 Lei nº 10.076/2001 – Dispõe sobre a movimentação de terra no Município de Juiz de 

Fora; 

 Lei nº 9.811/2000 – Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juiz de 

Fora;  

 Lei nº 9.863/2000 – Dispõe sobre parcelamento de glebas rurais no município de Juiz 

de Fora; 

 Lei n° 9.896/2000 - Dispõe sobre o Código Ambiental Municipal de Juiz de Fora; 

 Lei nº 7.762/1990 – Dispõe sobre a incorporação e a Constituição da Cia. de 

Saneamento e Pesquisa do Meio Ambiente – Cesama; 

 Lei nº 9.215/1998 – Dispõe sobre levantamento estatístico de consumo de água 

fornecido pela Cesama;  

 Lei nº 6909/1986 – Dispõe sobre as edificações no município de Juiz de Fora; 

 Lei nº 6.087/1981 – Dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo na área da 

bacia hidrográfica da Represa Dr. João Penido, em Juiz de Fora e contém outras 

providências; 

 Lei nº 5.005/1976 – Torna obrigatória a fiscalização permanente num raio de 40 

(quarenta) metros de todos os mananciais d'água e tributários da cidade e dá outras 

providências;  

 Lei nº 5.060/1976 – Torna obrigatórias exigências sanitárias especiais para residências 

e construções de qualquer tipo construídas dentro de uma faixa de 300 (trezentos) 

metros, a partir da linha “espelho d'água-margem” dos mananciais de abastecimentos;  

 Lei nº 814/1955 – Proíbe o lançamento de lixo, terra ou qualquer outra matéria sólida 

no canal do Paraibuna e seus afluentes no perímetro urbano e suburbano.  

II. Decretos: 

 Decreto nº 14.568/2021 - Aprova o PMGIRS-JF; 

 Decreto nº 11.878/2014 - Aprova o PSB de Juiz de Fora.  

 Decreto nº 9117/2007 – Regulamenta a Lei nº 11.197, de 03 de agosto de 2006 - 

Código de Posturas do Município de Juiz de Fora e dá outras providências; 

 Decreto nº 8915/2006 – Concessão CTR; 

 Decreto nº 8101/2003 – Tombamento da represa Estrada Engenheiro Gentil. 

 Decreto nº 6419/1999 – Aprova o Regulamento do Serviço de Água do Município de 

Juiz de Fora.  
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III. Planos Municipais e Outros Dispositivos: 

 2021 – Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Juiz de Fora;  

 2019 – Plano Municipal de Assistência Social;  

 2018 – Plano Diretor Participativo – PDP; 

 2016 – Plano de Mobilidade Urbana de Juiz de Fora;  

 2014 – Plano de Saneamento Básico de Juiz de Fora; 

 2011 – Plano de Drenagem de Juiz de Fora - Parte 1 Zona Norte;  

 2010 – Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil de Juiz 

de Fora; 

 2007 – Plano Municipal de Habitação; 

 2006 – Plano de Desenvolvimento Local; 

 2001 – Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU; 

 1999 – Conselho Municipal de Habitação (Lei nº 9.597/1999);  

 1997 – Agenda 21 Local; 

 1997 – Plano Diretor de Transporte Urbano; 

 1996 – Plano Diretor de Limpeza Urbana.  

 1985 – Plano Diretor de Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto; 

 As Resoluções da Conferência da Cidade e das Conferências Municipais de Saúde, 

de Habitação e de Meio Ambiente; 

 Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul; 

 O Plano Municipal de Redução de Risco; 

 Anuário Estatístico de JF – UFJF; 

 Atlas Social de Juiz de Fora;  

 Listagem de outorgas em JF – IGAM e ANA. 

 

 

 

 

 

 

2.2 ASPECTOS POLÍTICOS INSTITUCIONAIS 

Se tratando de Instituição Política pensa-se logo nos aspectos legislativos e executivos 

impostos por cada ambiente de governo, que adapta seus instrumentos de regulação de 

acordo com as necessidades do momento, ou seja, a União, estados e municípios 

estabelecem normas que definirão as formas de convivência, entre os atores sociais em 

função dos serviços prestados e de cada programa de governo. 

 

A partir da década de 90, o país passou por um período marcado pela descentralização, 

quando a União transferiu aos estados e municípios parte do poder e obrigações que antes 

pertenciam apenas a ela, tendo como base a Constituição Federal de 1988. A Constituição 

de 1988 trouxe dispositivos que ressaltam a importância do serviço de saneamento básico, 

tais como a competência exclusiva da União para instituir diretrizes para o saneamento básico 

e promover planos de desenvolvimento social, vejamos:  

 

“Art. 21. Compete à união: IX - elaborar e executar planos nacionais e 
regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e 
social; XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 
habitação, saneamento básico e transportes urbanos; (...)” 

 

Ainda com relação aos dispositivos de proteção instituídos pela Carta Magna podemos 

destacar a competência comum dos entes federativos para promover a melhoria das 

condições de saneamento básico, previsto no artigo 23, incisos VI e IX, a corroborar: 

 

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em 
qualquer de suas formas; IX - promover programas de construção de 
moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; 
(...)” 

 

Para se assegurar esse direito, o Poder Público através de todos os entes políticos, tem a 

incumbência de preservar e controlar a poluição em todas as suas formas. Sendo 

reconhecida pela Constituição Federal de 1988 a autonomia dos Municípios para legislarem 

sobre matérias de interesse local. Tal prerrogativa decorre do disposto no art. 30, inciso I, da 

Carta Magna Federal, assim redigido: 
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“Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse 
local; (…)” 

 

Através dessa prerrogativa, foi conferida aos municípios a competência e a legitimidade para 

editarem normas de abrangência específica nas suas respectivas extensões territoriais. 

 

Importante ressaltar, também, que Constituição Federal de 1988 regularizou a matéria 

ambiental, bem como concebeu o direito ao meio ambiente sadio como um direito 

fundamental do indivíduo, instituindo a proteção do meio ambiente como princípio da ordem 

econômica, no art. 170. 

 

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: VI - defesa 
do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação; (...)” 

 

Assim, podemos firmar que conforme preconizado pela Constituição Federal o serviço público 

de saneamento básico deve ser impreterivelmente disponibilizado pelo Estado a todos os 

brasileiros, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

Desta forma, cabe ao poder público e a coletividade preservar o Meio Ambiente, conforme 

muito bem preconizado nos termos do art. 225, da Constituição Federal de 1988, in verbis: 

 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações.  
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: - 
preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas; - preservar a diversidade e a 
integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; - definir, em todas 
as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 
somente através de lei,  vedada qualquer utilização que comprometa a 
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; exigir, na forma da lei, 
para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade; - controlar a produção, a 
comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 

comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; - 
promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; - proteger a 
fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco 
sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade.  
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão 
público competente, na forma da lei.  
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, Independênciatemente da obrigação de reparar os danos 
causados. 
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais. § 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos 
Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos 
ecossistemas naturais. § 6º As usinas que operem com reator nuclear 
deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão 
ser instaladas. ” 

 

A Lei nº 9.433, mais conhecida como Lei das Águas, foi criada no dia 8 de janeiro de 1997 e 

instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh). 

 

Anteriormente a criação dessa lei a proteção legal das águas era realizada de forma indireta. 

Após a criação da lei, foi reconhecida a necessidade de proteger as águas, integrando o 

manejo e a gestão dos recursos hídricos ao meio ambiente, afim de garantir o 

desenvolvimento sustentável e a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh), deve ser implantado 

pela União e pelos estados, afim de legislar sobre as águas e organizar um sistema de gestão 

de recursos hídricos que atenda as demandas regionais. 

 

A Lei nº 11.445 Lei Federal do Saneamento Básico instituída em janeiro de 2007, aborda o 

conjunto de serviços de abastecimento público de água potável; coleta, tratamento e 

disposição final adequada dos esgotos sanitários; drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas, além da limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos. 
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A Lei n.º 14.026 de 2020 atualiza a Lei Federal n.º 11.445, e estabelece as diretrizes nacionais 

para o saneamento básico e cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico; A Lei cria 

a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), a entidade federal de 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, integrante do Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) e impõe normas de referência para a 

regulação dos serviços públicos de saneamento básico, estabelecendo regras para sua 

atuação, estrutura administrativa e suas fontes de recursos. 

 

A Lei Municipal nº 14.290 de 19 de novembro de 2021 atualiza a legislação do setor de 

saneamento, em adequação ao novo marco legal implementado pela Lei Federal 14.026, de 

15 de julho de 2020. A nova Lei Institui a Política Municipal de Saneamento Básico, o 

Conselho Municipal de Saneamento Básico (CONSAB), o Fundo Municipal de Saneamento 

Básico que será gerido pela Secretaria de Obras, além de outras providências no município 

de Juiz de Fora.  

 

2.3 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

O marco legal do saneamento, que atualizou a Lei Federal nº 11.445/2007, apresenta em seu 

Art. 22 e 23 sobre a regulação dos serviços de saneamento. 

Art. 22. São objetivos da regulação: I - estabelecer padrões e normas para a 
adequada prestação e a expansão da qualidade dos serviços e para a 
satisfação dos usuários, com observação das normas de referência editadas 
pela ANA;            

II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas nos contratos 
de prestação de serviços e nos planos municipais ou de prestação 
regionalizada de saneamento básico;          

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência 
dos órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; 
e           

IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos quanto a modicidade tarifária, por mecanismos que gerem eficiência 
e eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de 
produtividade com os usuários.    

Art. 23. A entidade reguladora, observadas as diretrizes determinadas pela 
ANA, editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de 
prestação dos serviços públicos de saneamento básico, que abrangerão, pelo 
menos, os seguintes aspectos:         

I - Padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços; 

II - Requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 

III - As metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os 
respectivos prazos; 

IV - Regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos 
de sua fixação, reajuste e revisão; 

V - Medição, faturamento e cobrança de serviços;  

VI - Monitoramento dos custos; 

VII - Avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 

VIII - Plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; 

IX - Subsídios tarifários e não tarifários; 

X - Padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e 
informação; 

XI - Medidas de segurança, de contingência e de emergência, inclusive quanto 
a racionamento; 

XII – (VETADO). 

XIII - Procedimentos de fiscalização e de aplicação de sanções previstas nos 
instrumentos contratuais e na legislação do titular; e 

XIV - Diretrizes para a redução progressiva e controle das perdas de água 

§ 1º A regulação da prestação dos serviços públicos de saneamento básico 
poderá ser delegada pelos titulares a qualquer entidade reguladora, e o ato de 
delegação explicitará a forma de atuação e a abrangência das atividades a 
serem desempenhadas pelas partes envolvidas 
 
§ 1º-A. Nos casos em que o titular optar por aderir a uma agência reguladora 
em outro Estado da Federação, deverá ser considerada a relação de agências 
reguladoras de que trata o art. 4º-B da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, e 
essa opção só poderá ocorrer nos casos em que:           
  
I - Não exista no Estado do titular agência reguladora constituída que tenha 
aderido às normas de referência da ANA;           
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 II - Seja dada prioridade, entre as agências reguladoras qualificadas, àquela 
mais próxima à localidade do titular; e           
 
III - Haja anuência da agência reguladora escolhida, que poderá cobrar uma 
taxa de regulação diferenciada, de acordo com a distância de seu 
Estado.           
  
§ 1º-B. Selecionada a agência reguladora mediante contrato de prestação de 
serviços, ela não poderá ser alterada até o encerramento contratual, salvo se 
deixar de adotar as normas de referência da ANA ou se estabelecido de acordo 
com o prestador de serviços 

§ 2o As normas a que se refere o caput deste artigo fixarão prazo para os 
prestadores de serviços comunicarem aos usuários as providências adotadas 
em face de queixas ou de reclamações relativas aos serviços. 

§ 3o As entidades fiscalizadoras deverão receber e se manifestar 
conclusivamente sobre as reclamações que, a juízo do interessado, não 
tenham sido suficientemente atendidas pelos prestadores dos serviços. 

§ 4º No estabelecimento de metas, indicadores e métodos de monitoramento, 
poderá ser utilizada a comparação do desempenho de diferentes prestadores 
de serviços 

 
Dessa forma, o município de Juiz de Fora possui convênio de cooperação com a Agência 

Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais (ARISB-MG) através do 

Convênio ARISB-MG nº 02.2020.004 firmado em 15 de julho de 2020. Anteriormente o 

município era regulado pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e 

de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG). 

 

Conforme o site da  ARISB-MG, a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico 

de Minas Gerais é pessoa jurídica de direito público interno, do tipo associação pública, 

formado por municípios da região central de Minas Gerais, e tem como objetivo: ser um 

consórcio público de referência na regulação e fiscalização dos serviços públicos de 

saneamento básico, utilizando como base normas e indicadores que contribuam para o 

equilíbrio nas relações entre usuários, prestadores de serviço e o poder além de garantir sua 

excelência. A ARISB-MG busca promover a contínua capacitação de seus colaboradores, a 

cooperação institucional entre os municípios consorciados, a inovação tecnológica e o 

comprometimento com a qualidade de vida da população. 

 

Constituído em 15 de julho de 2014, o consórcio público atua nos termos da Lei Federal nº 

11.107/05, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras 

providências. De acordo com o firmado no Convênio ARISB-MG nº 02.2020.004, a ARISB-

MG atua na regulação e fiscalização dos serviços públicos de água e esgotos do município 

de Juiz de Fora, não atuando, portanto, nos serviços de manejo de resíduos sólidos nem no 

manejo de águas pluviais no município. 

 

Em julho de 2020, A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) recebeu a 

competência para editar normas de referência na regulação dos serviços públicos de 

saneamento básico com a nova lei 14.026/2020. Estas normas têm como objetivo estabelecer 

padrões de qualidade e de eficiência na prestação dos serviços, além de tratar sobre a 

padronização dos contratos, a regulação tarifária, a instituição de novas metas de 

universalização dos serviços e de redução das perdas de água, entre outros. Esta Lei tem 

objetivo de uniformizar a regulação exercida pelas agências reguladoras de saneamento e 

estabelecer padrões mínimos para os contratos assinados, afim de garantir uma maior 

segurança jurídica aos prestadores de serviços e seus financiadores 

 

2.4 AÇÕES INTERSETORIAIS 

Conforme apontado pelo PSB-JF (2014), as ações intersetoriais voltadas aos serviços de 

saneamento básico buscam principalmente a melhoria da qualidade de vida da população e 

na saúde de cada um. Portanto, tem-se que:  

 

“trabalhar intersetorialmente envolve a criação de espaços comunicativos e de 
negociações, que inclusive consigam gerenciar conflitos para que finalmente, 
se possa chegar com maior potência, a algum resultado (...) a 
intersetorialidade é um elemento que contribui para que a saúde provoque 
mais enfaticamente essas articulações, é a constatação cotidiana dos limites 
do setor para enfrentar os problemas de saúde, é a percepção muito clara do 
impacto de ações não especificamente setoriais sobre a saúde como 
saneamento básico, urbanização, entre outros”. (MACHADO, 2010).  

 

Os principais órgãos que atuam na intersetoriedade quanto ao saneamento básico são o 

DSAMA/ SEPUR, a SO (Secretaria de Obras), o DEMLURB (Departamento Municipal de 
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Limpeza Urbana), a CESAMA (Companhia de Saneamento Municipal), os CTIs (Comitês 

Técnicos) e a os GT (grupos técnicos). A Secretaria de Planejamento Urbano (SEPUR), que 

é um órgão da administração direta da Prefeitura de Juiz de Fora, corresponde ao órgão que 

coordena as políticas setoriais elaborando e monitorando a aplicação do Plano Diretor 

Participativo de Juiz de Fora - PDP/JF, os planos setoriais e das demais leis urbanísticas. 

 

Além disso, o município de Juiz de Fora conta com o Programa Boniteza, que tem como 

objetivo realizar intervenções e melhorias urbanas, e compreende desde a limpeza das 

margens dos cursos de águas até a manutenções na iluminação e operações tapa-buracos, 

além de realizar ações quanto a conscientização da população sobre a limpeza e a 

preservação das margens de rios e lagos.  

 

Este programa é coordenado pela Secretaria de Governo (SG), e é desenvolvido através de 

uma ação integrada entre Secretaria de Assistência Social (SAS); Secretaria de Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (Seapa); Companhia de Saneamento Municipal (Cesama); 

Secretaria de Comunicação Social (Secom); Departamento Municipal de Limpeza Urbana 

(Demlurb);  Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e 

Competitividade (Sedic); Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização (Empav); 

Secretaria de Educação (SE); Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH); Secretaria 

de Esporte e Lazer (SEL); Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa); Secretaria da 

Fazenda (SF); Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU); Secretaria de Obras (SO); Secretaria 

de Planejamento Urbano (Sepur); Secretaria de Planejamento do Território e Participação 

Popular (Seppop); Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas 

(Sesmaur); Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc); Secretaria de Saúde (SS); 

Secretaria de Turismo (Setur); e Secretaria de Transformação Digital e Administrativa 

(STDA). 

 

A respeito da saúde da população, quando objetivamos a excelência, pretende-se uma 

política articulada de mobilização social, onde a população de fato participe em uma ação 

conjunta com o poder público. A participação social é importante para se obter um aumento 

nos resultados esperados. A intersetorialidade é definida como a articulação entre saberes e 

experiências para solução de problemas, como uma nova maneira de planejar, executar e 

controlar a prestação de serviços, a fim de se atingir a universalização desses serviços para 

todos, sem exceção (PSB-JF, 2014). 

 

2.5 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

A participação da população é fundamental para que os anseios da comunidade sejam 

contemplados, fortalecer o exercício da cidadania, além de conduzir à corresponsabilidade 

entre órgão público e comunidade. Durante a revisão do PSB-JF, a participação social deve 

configurar como meta a ser alcançada e mantida, ao longo de todo o processo, através da 

divulgação dos trabalhos, consultas públicas, e da audiência pública final de apresentação da 

revisão do PSB-JF, como também, depois de sua finalização, no acompanhamento e na 

avaliação das ações executadas. O PSB-JF contou com intenso processo participativo na sua 

elaboração, assim como o PMGIRS-JF. Ilustrando a preocupação da PJF em promover esta 

gestão participativa. Além disso, o COMSAB está em funcionamento juntamente com outros 

conselhos correlatos, como o COMPUR. 

 

Em Juiz de Fora, existem diversos Conselhos Municipais, estes são espaços públicos 

formados por representantes da Prefeitura e da sociedade civil, que auxiliam a definição dos 

planos de ação da cidade, por meio de reuniões periódicas e discussões. Cada conselho atua 

de maneira diferente, de acordo com a realidade local e com a sua especificação. Juiz de 

Fora conta com 30 Conselhos Municipais, dentre eles o Conselho do Saneamento Básico, o 

Conselho Municipal do Meio Ambiente, Agricultura, Saúde, entre outros. Conforme o Art.1 do 

Decreto nº 14.927 de 17 de dezembro de 2021, o Conselho Municipal do Saneamento básico 

- COMSAB é um órgão colegiado, deliberativo, consultivo e normativo, constituído para atuar 

no controle social do Sistema Municipal de Saneamento Básico e do Fundo Municipal de 

Saneamento Básico, sem prejuízo das atribuições e responsabilidades das instâncias dos 

poderes executivo e legislativo municipais, cuja organização e funcionamento dar-se-ão em 

seu Regimento Interno. 
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Segundo Gohn (2011, p. 16)1 a presença do conceito de participação e controle social nas 

políticas públicas nos “conduz ao entendimento do processo de democratização da sociedade 

brasileira; [...] Nesse sentido, a participação é, também, luta por melhores condições de vida 

e pelos benefícios da civilização”. No que tange essas questões, a presente revisão do PSB-

JF objetiva, para além da esfera legal, construir junto aos sujeitos mecanismos de controle 

social, incentivando-os a refletirem sobre a importância desses mecanismos para o 

fortalecimento de uma cultura participativa e mais democrática. 

 

Embora entendida como fundamental para o desenvolvimento dos trabalhos, o protagonismo 

popular está longe de ser um processo espontâneo, por isso a necessidade de construção de 

equipamentos públicos e legais que fomentem esta prática junto à população. Em termos 

legais, a Lei n° 10.257 de 2001, denominada de Estatuto da Cidade, afirma em seu Artigo 2° 

inciso II que a “gestão democrática por meio da participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade” deve ser uma prerrogativa na 

“formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano”. 

 

Ainda neste sentido, a participação social nas políticas públicas é garantida, também, pela 

Constituição Federal, e pela Lei Federal nº 11.445/07, que estabelece a Política Federal do 

Saneamento Básico, através de diversos mecanismos ou formatos, tais como audiências 

públicas, oficinas e seminários etc., em especial, com o objetivo de inserir a população em 

geral, entidades existentes no município e/ou seus representantes a contribuírem nos 

planejamentos. 

 

Reitera-se que a Lei Federal nº 11.445/07 traz em seus artigos as definições necessárias 

para um processo transparente e inclusivo socialmente, conforme: 

 
Art. 51.  O processo de elaboração e revisão dos planos de saneamento básico deverá 
prever sua divulgação em conjunto com os estudos que os fundamentarem, o 
recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência pública e, 
quando previsto na legislação do titular, análise e opinião por órgão colegiado criado 
nos termos do art. 47 desta Lei. 

 

                                            
1 GOHN, Maria da Glória. Conselhos gestores e participação sociopolítica. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

Parágrafo único.  A divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos 
estudos que as fundamentarem dar-se-á por meio da disponibilização integral de seu 
teor a todos os interessados, inclusive por meio da internet e por audiência pública. 

 

Conforme apresentado pelo Produto 1 da presente revisão do PSB-JF, a etapa de 

mobilização social seguirá as diretrizes do Plano de Comunicação e Mobilização Social 

proposto. Resumidamente, as ações que deverão ocorrer no início da execução do Plano, 

são: 

 

 Disponibilização, no site oficial da Prefeitura de Juiz de Fora, de uma aba específica 

para tratar da revisão do PSB;  

 Criação de linha de Lista de Transmissão via WhatsApp a partir dos contatos 

fornecidos através da lista de atores sociais elencados pela Administração Municipal. 

Este formará um canal de comunicação direto com os interessados em acompanhar o 

processo de revisão do PSB; 

 Criação um endereço de e-mail para o recebimento, por parte dos munícipes de Juiz 

de Fora, de dúvidas e participações ao longo do processo; 

 Divulgação, por parte da Administração Municipal, através de Redes Sociais Oficiais 

(Facebook e Instagram) sobre o andamento das etapas na revisão do PSB, assim 

como para ampliar o alcance dos convites para as Consultas Públicas e Audiência 

Pública programadas no contrato;   

 Elaboração de questionário virtual para colher informações a respeito da percepção da 

população do município de Juiz de Fora, nas temáticas que envolvem os serviços de 

saneamento básico.  

Ainda, em caráter informativo, durante todo o período de desenvolvimento dos trabalhos, 

serão veiculadas nas faturas mensais de água e esgoto, emitidas pela CESAMA, mensagens 

alusivas ao processo de revisão do PSB de Juiz de Fora. 

 

Além disso, serão realizadas duas consultas públicas, ao longo da elaboração da revisão do 

PSB-JF, e uma audiência final. 
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2.6 EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM PROJETOS E AÇÕES DE SANEAMENTO 

BÁSICO 

A Educação Ambiental surge, ainda no século passado, como a chave para o futuro, uma 

ferramenta de mudanças nas relações do homem com o meio ambiente. Trata-se de uma 

resposta à preocupação que surge na sociedade com relação ao futuro do planeta (PSB-JF, 

2014). Esta possibilita a atuação em todas as faixas etárias da comunidade, todas as classes 

e grupos sociais, traz resultados imediatos e de médio e longo prazos. 

 

O estabelecimento de programas educativos e informativos parte do pressuposto de que é 

fundamental a participação da sociedade, enquanto responsável por transformar a realidade 

em que vive, colocando em suas próprias mãos a possibilidade de agir, assumindo o 

compromisso com uma nova atitude em favor de uma cidade saudável. 

 

O Brasil é um dos poucos países que possui uma legislação específica acerca da Educação 

Ambiental, a Lei Federal nº 9.795/1999, que dispõe sobre a educação ambiental e institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental. No município de Juiz de Fora temos ainda a Lei 

11631 / 2008, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a política municipal de 

educação ambiental e dá outras providências, segundo o Art. 2° da lei: ‘’A educação ambiental 

é um componente essencial e permanente da educação municipal, devendo estar presente, 

de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter 

formal e não-formal’’. 

 

Atualmente, as atividades de educação ambiental em Juiz de Fora são atribuídas à Secretaria 

de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (SESMAUR), além de outros 

órgãos, tendo participação também da Defesa Civil, o DEMLURB e da Secretaria da 

Educação. 

 

De acordo com a Secretaria as atividades de educação ambiental desenvolvidas pela equipe 

nas escolas foram impactadas pela pandemia de COVID-19. Atualmente as ações têm sido 

pontuais, principalmente nas áreas verdes do município, como no Parque Natural Municipal 

da Lajinha, e junto a eventos organizados pelo município, como por exemplo, a semana da 

água, a semana do meio ambiente e a semana florestal. 

 

Além disso, é possível destacar o Plano de Comunicação e Educação Ambiental presente no 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de Juiz de Fora, 

aprovado em 2021, que atrela a execução de ações ao Departamento Municipal de Limpeza 

Urbana (DEMLURB). Ações de educação ambiental voltadas ao manejo dos resíduos sólidos 

são de extrema importância, principalmente, ao sistema de drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas, conforme será abordado ao longo do Diagnóstico deste serviço. 

 

O Parque Natural Municipal da Lajinha que ocupa a área da antiga Fazenda da Lajinha, 

possui importante papel na Educação Ambiental do município, contando com o Programa de 

Visitas Orientadas, atendendo a escolas públicas e particulares do município e da região; 

além do Programa de Trilhas Ecológicas (passeio monitorado pelas trilhas do Parque Natural 

Municipal da Lajinha, com informações ecológicas); coordenados pelo Centro de Educação 

Ambiental – Cedam. 

 

A floresta nativa do parque é uma das áreas remanescentes da Mata Atlântica do município 

que abriga um tipo de vegetação caracterizada como Floresta Estacional Semidecidual 

Montana. A fauna é constituída, predominantemente, por aves, peixes, mamíferos de 

pequeno e médio porte, répteis e artrópodes. O Parque Natural Municipal da Lajinha é 

atualmente a única área verde de médio porte do município, contando com cerca de 86 

hectares, dos quais, 49 consistem em fragmento de Mata Atlântica, 30 são área de 

reflorestamento e outros 7 são de uso intensivo, aberto ao público para o lazer e o turismo 

ecológico. 

 

A Semana do Meio Ambiente em Juiz de Fora também possui importante papel na Educação 

Ambiental, contando com o tema escolhido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (Pnuma) -  “Uma só Terra”, o evento teve como objetivo ressaltar a importância da 

sociedade buscar uma vida sustentável em harmonia com a natureza.  
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“O lema nos lembra que todos devem cuidar da casa da humanidade, que é o planeta. Para 

isso, poder público, iniciativa privada e a população devem agir, buscando práticas mais 

responsáveis com o meio ambiente’’ (PJF, 2022). 

 

 A PJF programou diversas ações de conscientização sobre: saúde, educação, consumo de 

alimentos orgânicos e agroecológicos e preservação ambiental. Abaixo apresentam-se 

exemplos de ações ambientais que ocorreram na semana: 

 

 Separação de resíduos e compostagem (Demlurb); 

 Oficina de compostagem (Eclo); 

 Coleta de lixo eletrônico (E-ambiental); 

 Atividades de Educação Ambiental (Sesmaur); 

 Entre outras várias. 

 

A Lei 9985, de 18 de julho de 2000 instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza, a Lei criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - 

SNUC. Além de ordenar a criação, a implantação e a gestão de Unidades de Conservação 

(UC) e implantar regras para a preservação da nossa biodiversidade. 

 

A Lei 9985 foi um grande avanço no intuito da preservação e conservação s UCs apresentam 

características muito especiais e relevantes, por sua fauna ou flora, ou por nascentes e águas 

importantes para o ecossistema e são reguladas pelo SNUC. O SNUC separa as áreas de 

preservação em dois grupos distintos, de acordo com suas características e seus objetivos: 

Proteção Integral e Uso Sustentável. As UCs de proteção integral têm como objetivo a 

preservação total da área, não sendo permitida a utilização de seus recursos diretos, já do 

uso sustentável, têm como objetivo equilibrar a preservação da área juntamente com o uso 

sustentável dos seus recursos. 

 

 

 

 

 

2.7 ASPECTOS REGIONAIS DA ÁREA DE ESTUDO 

2.7.1 Localização, Limites e Acessos 

Localizado na região sudeste do Estado de Minas Gerais, o município de Juiz de Fora faz 

parte da Mesorregião da Zona da Mata Mineira, na Microrregião Geográfica de Juiz de Fora, 

encontra-se a 255 km da capital do estado, Belo Horizonte. Além disso, possui área territorial 

de 1.435,749 km² segundo o IBGE e a FJP, situando-se à latitude de 21° 41’ 20” S, e à 

longitude de 43° 20’ 40” W, a uma altitude média de 700 metros acima do nível do mar.  

 

No Estado de Minas Gerais, o município de Juiz de Fora limita-se com os municípios listados 

abaixo, conforme pode ser visualizado no mapeamento da Figura 2. 

 

 Ao Norte: Ewbank da Câmara e Santos Dumont; 

 À Nordeste: Piau e Coronel Pacheco; 

 À Noroeste: Bias Fortes e Santos Dumont; 

 À Leste: Chácara e Bicas; 

 À Oeste: Lima Duarte e Pedro Teixeira; 

 Ao Sul: Matias Barbosa e Belmiro Braga; 

 À Sudeste: Pequeri e Santana do Deserto; 

 À Sudoeste: Santa Bárbara do Monte Verde. 

 

Em termos de acessibilidade, Juiz de Fora se localiza no entroncamento entre a BR-040 e a 

BR-267.  

 

Os acessos terrestres principais ocorrem a partir de rodovias federais e estaduais, são elas: 

 Rodovia Federal BR-040 (Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Brasília); 

 Rodovia Federal BR-267 (Leopoldina – Juiz de Fora – Porto Murtinho); 

 Rodovia Estadual MG-353 (Rio Novo – Coronel Pacheco – Juiz de Fora – Rio Preto). 

 

O Quadro 1 apresenta as distâncias por vias terrestres entre Juiz de Fora e outros municípios 

e principais capitais. 
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Quadro 1: Distância de Juiz de Fora às principais cidades. 

Cidade – UF Distância em km 

Montes Carlos - MG 694 

Uberlândia - MG 798 

Belo Horizonte - MG 255 

São Paulo - SP 506 

Florianópolis - SC 1221 

Rio de Janeiro - RJ 184 

Brasília - DF 992 

Vitória - ES 519 

Fonte: Google Maps, 2022. 

 

O município apresenta um aeroporto para acesso aéreo localizado no bairro Aeroporto (Na 

Região de Planejamento Oeste), além disso, a cerca de 45,7 km de distância – 

aproximadamente 1 hora de viagem - pela Rodovia MG-353, se encontra o Aeroporto da Zona 

da Mata na cidade de Goianá. Juiz de Fora conta ainda com uma linha férrea que corta o 

município no sentido noroeste-sudeste, paralelo em muitos trechos ao Rio Paraibuna, 

cortando inclusive o centro urbano. Os meios de transporte serão melhor abordados no item 

4.10 – Transportes. 

 

A Figura 3 apresenta o mapeamento das rodovias e ferrovias de acesso ao município, bem 

como a localização do Aeroporto inserido no município. 
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Figura 2: Mapa de localização de Juiz de Fora. 
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Figura 3: Mapa de acessos à Juiz de Fora. 
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2.8 MICRORREGIÃO DE JUIZ DE FORA 

Para uma compreensão mais abrangente da organização espacial do Brasil, visando 

subsidiar políticas de intervenção estatal, o IBGE empenhou-se na elaboração de divisões 

regionais específicas, que viessem atender a 3 objetivos: estatístico, de descentralização da 

ação administrativa e planejamento (Galvão e Faissol, 1969:183). 

 

 A divisão regional do Brasil em Microrregiões homogêneas atende à necessidade de se 

compilar e divulgar dados estatísticos. Para isso, foram criadas áreas que apresentavam uma 

certa unidade na combinação de elementos geográficos naturais, sociais e econômicos 

(IBGE,1970:3) 

 

Juiz de Fora integra a microrregião de Juiz de Fora com a mesorregião da Zona da Mata. O 

município consolidou-se como centro regional da Zona da Mata mineira, possui grandes 

ofertas de serviços e conta com a presença de diversas indústrias, além da polarização de 

uma região agrícola composta por alguns municípios da região. 

 

Considerando a importância de buscar soluções conjuntas entre as municipalidades próximas 

e de problemas similares, o Governo do Estado de Minas Gerais dividiu o estado em 

microrregiões, com respectivas Associações de Municípios, dentro de um entendimento da 

descentralização administrativa como benéfica e econômica, e fortalecedora dos governos 

locais. 

 

A Figura 4 destaca Juiz de Fora e os outros 33 municípios atualmente compreendidos na 

Microrregião de Juiz de Fora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revisão do Plano de Saneamento Básico 
Prefeitura de Juiz de Fora 

 

20 

 

Figura 4: Mapa da microrregião de Juiz de Fora. 
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2.9 PLANEJAMENTO 

No Brasil, as bases para o planejamento urbano estão estabelecidas no Estatuto da Cidade 

(Lei Federal N° 10.257/2001). De acordo com os artigos 39 e 40 do Estatuto da Cidade, o 

plano diretor, aprovado por lei municipal é “o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana”.  

 

De forma geral, o Plano Diretor é um instrumento da política urbana brasileira que estabelece 

diretrizes para a ocupação da cidade. É ele quem deve promover o diálogo entre os aspectos 

físicos/territoriais e os objetivos sociais, econômicos e ambientais que temos para a cidade. 

O plano deve ter como objetivo distribuir os riscos e benefícios da urbanização, induzindo um 

desenvolvimento mais inclusivo e sustentável. 

 

Desta forma, a prefeitura, em conjunto com a sociedade, busca direcionar a forma de 

crescimento, conforme uma visão de cidade coletivamente construída e tendo como 

princípios uma melhor qualidade de vida e a preservação dos recursos naturais. O Plano 

Diretor deve, portanto, ser discutido e aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado 

pelo Prefeito. O resultado, formalizado como Lei Municipal, é a expressão do pacto firmado 

entre a sociedade e os poderes Executivo e Legislativo. 

 

O Plano Diretor Participativo de Juiz de Fora foi instituído pela Lei nº 9.811/2000 e revisado 

recentemente, em 2018, pela Lei Municipal Complementar nº 82. Esta dispõe sobre a Política 

de Desenvolvimento Urbano e Territorial, o Sistema Municipal de Planejamento do Território 

e a revisão do PDP/JF de Juiz de Fora conforme o disposto na Constituição Federal e no 

Estatuto da Cidade e dá outras providências. No art. 2° do PDP tem-se que os principais 

princípios do Plano compreendem: 

 
I - Função Social da Cidade; 
II - Função Social da Propriedade; 
III - Direito à Cidade Sustentável em todos os seus aspectos; 
IV - Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado; 
V - Cidadania e Gestão Democrática. 

 

 

A Política de Saneamento Básico é abordada em seu Capítulo II:   

“Art. 17. A Política Municipal de Saneamento Básico de Juiz de Fora - PMSB, visa dar 
cumprimento aos preceitos legais estabelecidos na Constituição Federal do Brasil, na 
Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, no Decreto nº 7.217, de 21 de junho 
de 2010 e na Lei nº 10.257, de 2001 - Estatuto da Cidade, tendo como objetivo 
melhorar a qualidade da sanidade pública e manter o meio ambiente equilibrado 

buscando o desenvolvimento sustentável e fornece diretrizes ao poder público e à 

coletividade para a defesa, conservação e recuperação da qualidade e salubridade 
ambiental, cabendo a todos o direito de exigir a adoção de medidas neste sentido.”  

 

A Política Municipal de Saneamento Básico foi instituída recentemente pela Prefeitura de Juiz 

de Fora, de acordo com a Lei Municipal nº 14.290/2021 e deverá promover, segundo o art. 

18 da Lei: 

 I - a universalização dos serviços de saneamento básico de qualidade à população;  

II - a integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 
componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando 
à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a 
eficácia das ações e resultados;  

III - o abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio 
ambiente;  

IV - a disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de 
manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do 
patrimônio público e privado;  

V - a adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades 
locais e regionais; VI - a articulação com políticas de desenvolvimento urbano e 
regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção 
ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para 
a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator 
determinante;  

VII - a eficiência e a sustentabilidade econômica;  

VIII - a utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de 
pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;  

IX - a transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos 
decisórios institucionalizados;  

X - o controle social;  

XI - a segurança, qualidade e regularidade;  

XII - a integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos 
hídricos;   

XIII - a promoção, a integração e avaliação dos serviços dos 04 (quatro) componentes 
do saneamento básico fazendo a identificação das interfaces e integração possível 
dos instrumentos de gestão destes componentes;  

XIV - a integração das propostas da PMSB às demais políticas locais e regionais, das 
políticas de saúde, de habitação, mobilidade, meio ambiente, recursos hídricos, 
prevenção de risco e inclusão social;  

XV - a compatibilização da PMSB com os Planos das Bacias Hidrográfica dos Rios 
Paraíba do Sul, Preto e Paraibuna;  
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XVI - a implementação do cumprimento de programas, projetos e ações para o 
investimento e a prestação dos serviços, assim como para a universalização do 
acesso;  

XVII - os mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência, 
efetividade e eficácia das ações programadas;  

XVIII - o controle social garantindo à sociedade informações, representações técnicas 
e participação nos processos de formulação da política de planejamento e de 
avaliação. 

 

2.9.1 Zoneamento Urbano e Uso e Ocupação do Solo 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o zoneamento é um instrumento utilizado 

nos planos diretores, através do qual a cidade é dividida em áreas sobre as quais incidem 

diretrizes diferenciadas para o uso e a ocupação do solo, especialmente os índices 

urbanísticos. O zoneamento urbano atua, principalmente, por meio do controle de dois 

elementos principais: o uso e o porte (ou tamanho) dos lotes e das edificações. Através disso, 

supõe-se que o resultado final alcançado através das ações individuais esteja de acordo com 

os objetivos do município, que incluem proporcionalidade entre a ocupação e a infraestrutura, 

a necessidade de proteção de áreas frágeis e/ou de interesse cultural, a harmonia do ponto 

de vista volumétrico, entre outros. 

 

Em Juiz de Fora o zoneamento praticado é o da Lei 6910 de 1986, seguida das suas 

atualizações, um planejamento antigo como este pode ser apontado como uma possível 

deficiência no planejamento e gestão do saneamento básico, principalmente no que diz 

respeito à drenagem urbana. 

 

O Plano Diretor Participativo - PDP, instituído pela Lei Municipal nº 82/2018, propõe novo 

zoneamento do território. Entretanto, este plano ainda carece de regulamentação, que se 

dará através da elaboração dos Planos Regionais de Estruturação Urbana - PEUs, os quais, 

atualmente, se encontram em processo licitatório. 

 

De acordo com a Lei, o “ordenamento territorial do Município tem como objetivo geral orientar, 

ordenar e disciplinar o desenvolvimento urbano, através dos instrumentos de regulação que 

definem a distribuição espacial das atividades, a densificação e a configuração da paisagem 

urbana no que se refere à edificação e ao parcelamento do solo”. 

 

A subdivisão das macrozonas de planejamento é apresentada no mapeamento da Figura 5. 
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Figura 5: Mapa de macrozoneamento de Juiz de Fora. 
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2.9.2 Regiões De Planejamento, Área Urbana e Uso e Ocupação do Solo 

2.9.2.1 Áreas Urbana e Rural e Regiões De Planejamento 

 

O Plano Diretor do Município de Juiz de Fora, instituído pela Lei Complementar n° 82/2018 

dispõe sobre as Política de Desenvolvimento Urbano e Territorial da área urbana e rural. Esta 

apresenta ainda sobre as regiões de planejamento do município. 

 

A definições das áreas urbana e rural são apresentadas pelo Art. 38 do Capítulo I: 

“Art. 38 O território do Município de Juiz de Fora, constituído administrativamente pelo 
Distrito Sede de Juiz de Fora, Distrito de Rosário de Minas, Distrito de Sarandira e 
Distrito de Torreões, conforme Anexo 2, é composto por: 
 
I - Área Urbana, compreendendo as áreas internas aos Perímetros Urbanos; 
 
II - Área Rural, compreendendo as áreas externas aos Perímetros Urbanos. 
 
Parágrafo único. Os perímetros da área urbana, referidos neste artigo, representados 
no Anexo 3 e descritos no Anexo 4, são: 
 
I - da cidade de Juiz de Fora, no distrito sede; 
 
II - da Área de Urbanização Específica, indicada nos referidos Anexos 3 e 4; 
 
III - das vilas de Sarandira, no distrito de Sarandira, Torreões, no distrito de Torreões, 
e Rosário de Minas, no distrito de Rosário de Minas; 
 
IV - dos núcleos urbanos de Caetés no distrito de Sarandira, Monte Verde, Humaitá e 
Toledos no distrito de Torreões, e Valadares e Penido no distrito de Rosário de Minas.  
 

 

Segundo o PDP/2018 a área urbana do município corresponde a 741,6 Km², o equivalente a 

51,6% do território municipal. Desta porção urbana, 430,4 Km² (29,9%) estão no perímetro 

urbano da cidade, no distrito sede; 311,16 Km² (21,7%) estão nas Áreas de Urbanização 

Específica. 

 

Regiões de planejamento são partições definidas por semelhança, dentro de um território 

para fins de gestão da política de desenvolvimento urbano e territorial, estão inseridas dentro 

do distrito sede do município e tem o objetivo de integrar as políticas de planejamento e uso 

do solo, habitação, saneamento básico e mobilidade urbana. 

Quanto às regiões de planejamento, de acordo com o Art. 39 do Capítulo II da Lei, tem-se: 

“Art. 39 Para fins da gestão da política de desenvolvimento urbano e territorial, visando 
a integração das políticas de planejamento do uso do solo, habitação, saneamento 
básico e mobilidade urbana, o Distrito Sede é constituído por 8 (oito) Regiões de 
Planejamento (RPs), representadas no Anexo 5, assim denominadas: 
I - Região de Planejamento Sul - RP Sul; 
II - Região de Planejamento Oeste - RP Oeste; 
III - Região de Planejamento Centro-Oeste - RP Centro-Oeste; 
IV - Região de Planejamento Norte - RP Norte; 
V - Região de Planejamento Nordeste - RP Nordeste; 
VI - Região de Planejamento Leste - RP Leste; 
VII - Região de Planejamento Sudeste - RP Sudeste; 
VIII - Região de Planejamento Centro - RP Centro. ” 

 

Por meio da ação da Lei nº 13.769, de 25 de outubro de 2018 uma nova divisão territorial foi 

estabelecida, criando os distritos de Caetés de Minas, Humaitá de Minas, Monte Verde de 

Minas, Penido e Valadares, e redelimitando os distritos-sede de Sarandira, Torreões e 

Rosário de Minas no Município de Juiz de Fora, alterando o Artigo 38 da Lei Complementar 

nº 82. 

 

A Figura 7 apresenta o mapeamento contendo as delimitações das regiões de planejamento 

supracitadas. 
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Figura 6: Áreas urbanas de Juiz de Fora 
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Figura 7: Regiões de planejamento de Juiz de Fora. 
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2.9.3 Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS e Assentamentos Irregulares  

 

O Plano Diretor Participativo de Juiz de Fora foi instituído pela Lei Complementar nº 082/2018. 

Este documento determina as áreas das ZEIS e ADEs atuais tratadas neste tópico.  Na Seção 

II, dispõe das Áreas de Diretrizes Especiais da Habitação de Interesse Social - ADE Habitação 

de Interesse Social: 

Art. 85. As Áreas de Diretrizes Especiais de Habitação de Interesse Social - ADEs 
Habitação de Interesse Social, representadas no Anexo 11, são porções do território 
que contém uma ou mais Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS e suas áreas 
adjacentes, ocupadas ou não, conformando espaços que guardam características 
sociais, físicas e infraestruturais relativamente semelhantes e são cenários de 
relações de vizinhança e proximidade. 

§ 1º A delimitação das ADEs Habitação de Interesse Social configura-se em estratégia 
urbanística de integração das ZEIS ao seu entorno e à cidade, visando a requalificação 
e desenvolvimento do espaço urbano e social como um todo, de forma a viabilizar o 
atendimento às diversas necessidades dos cidadãos residentes naquele território. 

§ 2º Para cada ADEs Habitação de Interesse Social deverá ser elaborado Plano 
Específico de Requalificação Urbana - PES. 

§ 3º Poderão ser criadas novas ADEs Habitação de Interesse Social no âmbito dos 
Planos Regionais de Estruturação Urbana - PEUs ou na revisão do Plano Municipal 
de Habitação. 

 

Art. 86. Os Planos Específicos de Requalificação Urbana - PES são planos e projetos 
de requalificação urbanística a serem desenvolvidos para cada ADE Habitação de 
Interesse Social, que visam reduzir os desequilíbrios urbanos e sociais causados pela 
ocupação espontânea e irregular existentes nestes locais. 

Parágrafo único. A requalificação urbanística, para fins da Política de Habitação de 
Interesse Social, é um modo de intervenção na cidade que objetiva a regeneração 
física e desenvolvimento social de regiões desprovidas ou carentes de infraestrutura, 
serviços e equipamentos públicos, com base nas pré-existências, na cultura e no 
desenvolvimento sustentável a partir das potencialidades locais. 

 

Art. 87. O Plano Específico de Requalificação Urbana - PES de cada ADE Habitação 
de Interesse Social deverá considerar as diretrizes e objetivos da Macrozona em que 
se insere, atendendo às seguintes diretrizes específicas, onde couber: 

I - promover a requalificação urbanística de forma a combater as desigualdades 
socioespaciais e integrar o espaço urbano e a população local à sua região e à cidade; 

II - buscar dotar a área de infraestrutura adequada, mobilidade urbana, equipamentos 
sociais, culturais e espaços públicos de lazer; 

III - introduzir parâmetros e instrumentos urbanísticos que favoreçam a instalação de 
serviços e comércio de caráter local; 

IV - incentivar a produção de Habitações de Interesse Social - HIS e do Mercado 
Popular - HMP de forma equilibrada promovendo a diversidade social e a convivência 
de faixas socioeconômicas diferenciadas; 

V - promover a regularização fundiária sustentável de interesse social; 

VI - recuperar e reabilitar imóveis degradados; 

VII - controlar a expansão de habitações e estimular a transferência voluntária da 
população em ADE Ambiental ou áreas integrantes do Sistema de Áreas Protegidas, 
Áreas Verdes e Espaços Livres; 

VIII - coibir a ocupação informal e irregular em áreas de risco geológico-geotécnico; 

IX - remanejar ou reassentar, preferencialmente em área próxima, famílias residentes 
em áreas de risco; 

X - contemplar instrumentos e/ou incentivos nos vazios urbanos ou imóveis com 
edificações destituídas de uso, para a aquisição de terrenos, a construção de HIS e/ou 
a reconversão de edificações ociosas para famílias enquadradas nos Grupo I e II, de 
que trata o art.12; 

XI - preservar os bens culturais locais e o estabelecer um Plano de Preservação para 
a ADE. 

XII - promover social e economicamente a população local por meio da criação de 
oportunidades de trabalho com estímulo ao desenvolvimento local sustentável; 

 

Art. 88. Os PES devem ser elaborados através de processos participativos, 
coordenados pelo Órgão de Planejamento do Território, onde se inclua a Comissão 
Especial da ADE Habitação de Interesse Social, não excluindo a participação popular 
direta, e devem contemplar além de elementos de requalificação urbanística, ações 
para o desenvolvimento social da comunidade, tais como: 

 

I - Promoção de investimentos públicos e incentivos, garantindo a geração de 
oportunidades de renda aos moradores; 

II - Articulação das ações das políticas setoriais; 

III - promoção de programas de educação ambiental e cidadã; 

IV - Assistência técnica e jurídica gratuita, nos termos da legislação federal. 

Parágrafo único. O processo participativo de que trata o caput deste artigo deverá ser 
efetivado pela criação, no âmbito de cada ADE Habitação de Interesse Social, de uma 
Comissão Especial da ADE Habitação de Interesse Social, formada por 
representantes dos moradores, que deverá participar dos processos de formulação, 
aprovação e acompanhamento de qualquer intervenção urbana, pública ou privada, 
inclusive a realização de empreendimentos ou operação urbana, que venha a ocorrer 
na área ou que possa impactá-la, sem excluir a possibilidade de participação popular 
direta ao longo dos processos. 

 

Ainda segundo o PDP, no que tange a Política de Habitação e Interesse Social – PHIS, 

destaca-se da lei: 

 

Art. 13. A PHIS-JF deverá concentrar esforços para a redução do déficit habitacional 
quantitativo e qualitativo no Município e das desigualdades socioespaciais em regiões 
desprovidas de condições adequadas de infraestrutura básica e habitabilidade, por 
meio de: 

I - Áreas de Diretrizes Especiais - Habitação - ADE Habitação; 
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II - Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS; 

III - Regularização Fundiária sustentável de interesse social; 

IV - Programas de Provisão Habitacional; 

V - Cota de Habitação de Interesse Social. 

 

Sendo assim, observa-se que há instituída uma política municipal para o controle, bem como 

para a redução do déficit habitacional, não só quantitativo, mas também qualitativo. Um dos 

quesitos analisados, quanto à qualidade habitacional, é a disponibilidade dos serviços de 

saneamento básico.  

 

A identificação de áreas vulneráveis, no que tange o acesso aos serviços básicos de 

saneamento, é um diagnóstico que balizará algumas das ações propostas no PSB de Juiz de 

Fora. No Quadro 2, tem-se a listagem de ZEIS e a situação de regularidade fundiária. Na 

sequência (Figura 8) apresenta-se um Mapa com as ZEIS mapeadas pelo PDP de Juiz de 

Fora. 
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Quadro 2: Listagem de ZEIS e Situação de Regularidade Fundiária 

Código Bairro Identificação Situação 

N 01 Náutico Ribeirão das Palmeiras Não Regularizada 

N 02 Barreira do Triunfo Vila São Cristóvão Não Regularizada 

N 03 Ponte Preta III Junto a via férrea Não Regularizada 

N 05 Ponte Preta I Barraco do Boy Não Regularizada 

N 06 Ponte Preta IV Margem esquerda Rio Paraibuna Não Regularizada 

N 07 Ponte Preta V Margem direita Rio Paraibuna Não Regularizada 

N 04 Ponte Preta II Margem Esquerda do Rio Paraibuna 2º trecho Não Regularizada 

N 10 Vila Esperança Vila Esperança II-Rua 1-A Parte Regularizada 

N 08 Vila Esperança Vila Esperança I-área de inundação Parte Regularizada 

N 09 Vila Esperança HOLCIN Parte Regularizada 

N 13 Nova Era Rua General Almerindo da Silva Gomes-lado direito Não Regularizada 

N 17 Santa Cruz São Francisco de Paula Regularizada 

N 11 São Judas Tadeu Verbo Divino Ocupação ao lado do loteamento Não Regularizada 

N 12 Santa Cruz Vila Mello Reis / Rua Luiz Villani Não Regularizada 

N 14 Santa Cruz Vila Paraíso Não Regularizada 

N 15 Nova Era Nova Era II - Rua A e Rua M Não Regularizada 

N 18 Nova Era Santa Lúcia Não Regularizada 

N 18 Santa Lucia Rua do Vale Não Regularizada 

N 16 Santa Lúcia Vila São Sebastião BR-267 Não Regularizada 

CO 01 Cidade do Sol Favelinha da FACIT - Baixo e Alto Não Regularizada 

CO 14 Parque das Torres Parque das Torres Regularizada 

CO 15 Jóquei Clube III Jóquei Clube III Regularizada 

CO 16 Remonta Estrada da Remonta - Margem esquerda do Rio Paraibuna Não Regularizada 

CO 03 Jóquei Clube Prolar Não Regularizada 

CO 05 Jardim Natal Rua Felipe José Não Regularizada 

CO 02 Jardim Natal Vila Bejani Não Regularizada 

CO 04 Jardim Natal Vila Tarcísio Regularizada 

CO 06 Milho Branco Milho Branco I Não Regularizada 

CO 07 Milho Branco Milho Branco II Não Regularizada 

CO 08 Amazônia Ocupação da Amazônia Não Regularizada 

O 11 Torreões BR 040 - Trevo de acesso ao Cruzeiro de Santo Antônio Não Regularizada 

CO 09 Monte Castelo Rua Coronel Quintão Não Regularizada 

CO 12 Esplanada Rua Walquirio Seixas de Faria Em Regularização 

CO 13 Esplanada Rua André Luiz Hagen Não Regularizada 

CO 11 Carlos Chagas Jardim Cachoeira Não Regularizada 

CO 10 Carlos Chagas Fazenda Santa Cândida - Parque das Cachoeiras Não Regularizada 

O 03 Borboleta Rua Felipe Lawall Não Regularizada 

O 10 Borboleta Travessa Borboleta Não Regularizada 

O 01 Borboleta Ocupação do Borboleta Não Regularizada 

O 04 Morada do Serro Rua José Lourenço Não Regularizada 

O 02 Borboleta Encosta do Borboleta Não Regularizada 

O 14 São Pedro Esquina Av. Senhor dos Passos com Rua João Krolman Não Regularizada 

O 12 Cruzeiro de Santo Alameda Cruzeiro de Santo Antônio Não Regularizada 

O 15 Vina Del Mar Vina Del Mar - Rua B Não Regularizada 

O 17 São Pedro Vila São Jorge Regularizada 

O 16 Tupã Jardim Marajoara Regularizada 

O 07 Adolfo Vireque Alto Adolfo Vireque Não Regularizada 
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Código Bairro Identificação Situação 

O 08 Adolfo Vireque Baixo Adolfo Vireque Não Regularizada 

O 05 Jardim Casablanca Alto Jardim Casablanca Regularizada 

O 06 Jardim Casablanca Baixo Jardim Casablanca Não Regularizada 

O 09 Jardim de Fátima Jardim de Fátima Não Regularizada 

O 13 São Pedro Caiçaras Esquina Alameda dos Ipês Não Regularizada 

C 02 Dom Bosco Alto Dom Bosco Não Regularizada 

C03 Dom Bosco Baixo Dom Bosco Não Regularizada 

C 05 Dom Bosco Morro dos Cabritos Sem Informação 

C 04 São Mateus Rua Carlos Monteiro Não Regularizada 

C 01 Santa Cecília Rua João Francisco Monteiro Não Regularizada 

S 20 Teixeiras Rua Ercy Furtado de Souza Não Regularizada 

S 21 Teixeiras Trecho do Bairro Jardim Gaúcho Não Regularizada 

S 19 Teixeiras Travessa Venicio Del Prata e entorno Parte Regularizada 

S 16 Santa Efigênia Rua Adail Alevato Regularizada 

S 17 Santa Efigênia Vila da Prata II Regularizada 

S 12 Santa Efigênia Vila das Margaridas Regularizada 

S 13 Santa Efigênia Vila da Conquista Regularizada 

S 14 Santa Efigênia Jardim Umuarama Regularizada 

S 15 Sagrado Coração de Jesus Vale Verde Regularizada 

S 24 São Geraldo Terra Nostra Não Regularizada 

S 23 Santa Efigênia Previdenciários-Próximo ao campo de futebol Não Regularizada 

S10 S11 São Geraldo Rua Ernesto Batista Pereira e Escadão Não Regularizada 

S 18 Ipiranga Sebastião Nunes da Costa Parte Regularizada 

S 06 Ipiranga Rua Antônio Moreira e entorno Morro do Carrapato Não Regularizada 

S 07 Ipiranga Rua Licinio Pereira Cortes Não Regularizada 

S 08 Bela Aurora Rua Jandira Limpio Pinheiro - Lado impar Parte Regularizada 

S 09 Bela Aurora Rua Orlando Estephani Em Regularização 

S 05 Ipiranga Rua Joaquim Jose da Silva - Rua Geraldo Ferreira Não Regularizada 

S 02 Santa Luzia Vila das Rosas 9-15 Parte Regularizada 

S 03 Santa Luzia Rua Orlanda Fortini Arcuri e entorno 16-21 Não Regularizada 

S 01 Cruzeiro do Sul Rua José Orozimbo de Oliveira Parte Regularizada 

S 22 Cruzeiro do Sul Rua Pedro Celeste Parte Regularizada 

S 04 Cruzeiro do Sul Rua Valdomiro Eloy do Amaral Não Regularizada 

SE 13 SE 14 Vila Ideal Solidariedade - inclui José Monteiro Em Regularização 

SE 09 Olavo Costa Vila Olavo Costa Parte Regularizada 

SE 16 Furtado de Menezes Sefhau Regularizada 

C 09 Poço Rico Seara - Empav Não Regularizada 

SE 10 Vila Ideal Final da Rua Antônio Bitarelli Em Regularização 

SE 17 Lourdes Rua Dulce Palmer Não Regularizada 

SE 11 Vila ideal Ruas Alexandre Siqueira e Joao Luiz Alves Regularizada 

SE 12 Vila ideal Campinho Não Regularizada 

SE 03 Santo Antônio Alto Santo Antônio Não Regularizada 

SE 01 Santo Antônio Cantinho do Céu Regularizada 

SE 02 Santo Antônio Vila São Gabriel Regularizada 

SE 05 Retiro Niterói antiga Rua A. Guedes Não Regularizada 

SE 15 Pedras Preciosas Pedras Preciosas Regularizada 

SE 04 Retiro Vila Santo Antônio II Não Regularizada 

SE 07 Retiro Margem do Ribeirão Marmelos Não Regularizada 

SE 06 Retiro Vila Santa Maria Não Regularizada 
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Código Bairro Identificação Situação 

L 26 Floresta Toza Não Regularizada 

SE 08 Costa Carvalho Jardim da Lua Não Regularizada 

L 12 São Bernardo Mirante São Bernardo Não Regularizada 

L 02 Vitorino Braga Campo do Grotão Não Regularizada 

C 08 Vitorino Braga Praça Teotônio Vilela Não Regularizada 

C 07 Vitorino Braga/Ladeira Rua Josá Inácio - Leito da Leopoldina II Não Regularizada 

NE 01 Santa Terezinha Vila Santa Terezinha Parte Regularizada 

NE 10 Eldorado Alto Eldorado Regularizada 

NE 02 Nossa Senhora das Graças Travessa Grão Mogol Não Regularizada 

C 06 Bairu Vila Gaspar Regularizada 

L 01 Nossa Senhora Aparecida Rua Augusto Alves Não Regularizada 

L 06 Vila Alpina Vila Alpina Não Regularizada 

L 05 Vila Alpina/São Benedito Loteamento São Paulo Parte Regularizada 

L 03 Três Moinhos Três Moinhos Não Regularizada 

L 04 Três Moinhos (Lin Rua Augusto Vicente Vieira - Alto Três Moinhos Não Regularizada 

L 22 Santa Rita Vila do So Nenem Em Regularização 

L 21 Santa Rita Rua Fernando Marcato Não Regularizada 

L 18 Santa Rita Rua Orville Derby Dutra - antigo Leito Leopoldina Regularizada 

L 20 Santa Rita Matinha Parte Regularizada 

L 19 Santa Rita Rua Otavio Pereira Torres Parte Regularizada 

L 17 Bonfim Beco da Geni Não Regularizada 

L 13 Progresso Favela do Rato Não Regularizada 

L 23 Santa Rita Rua Bernardino Purgato Não Regularizada 

L 08 Linhares Rua Raimundo Tavares Não Regularizada 

L 07 Linhares Grota dos Puris Não Regularizada 

L 16 Marumbi Rua Joaquim Marques Coimbra, antiga Rua Liberalino Gaspar Parte Regularizada 

L 14 Santa Paula Serra Verde Parte Regularizada 

L 24 Santa Paula Rua Maria Luiza Alves Não Regularizada 

L 15 Progresso Rua Ormesinda Gomes Rocha_Dr. Manoel Lage Não Regularizada 

L 25 Santa Paula Santa Paula Não Regularizada 

L 09 Linhares Vila Fortaleza - Grota Funda Em Regularização 

L 11 Linhares Rua do Boto I e II Não Regularizada 

L 10 Linhares Vila Yung_Rua B Não Regularizada 

NE 03 Parque Guarani Parque Guarani - Avenida Juiz de Fora Regularizada 

NE 04 Parque Guarani Rua Major Vicente Moura Não Regularizada 

NE 05 Parque Guarani Rua Senador Milton Campos Regularizada 

NE 06 Granjas Bethania Rua Joaquim Guedes Não Regularizada 

NE 07 Granjas Bethania Nova Bethania - próximo ao Campo Belo Não Regularizada 

NE 12 Parque Independência Av. Juiz de Fora - Leito da Leopoldina I Não Regularizada 

NE 08 Grama Rua Diomar Monteiro Não Regularizada 

NE 11 Parque Independência Rua 5, final da Rua Archimedes Segadine Em Regularização 

NE 09 Grama Vila dos Sonhos Em Regularização 

Fonte: SESMAUR, 2022.
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Neste contexto, buscou-se junto à SESMAUR, a quantidade de loteamentos/assentamentos 

irregulares nos quais não se caracteriza interesse social. Sendo estas potenciais áreas com 

vulnerabilidade na prestação dos serviços de saneamento básico.  

Quadro 3: Assentamentos Irregulares Sem Interesse Social  

Região de Planejamento  
Quantidade de Assentamentos 

Irregulares 
Percentual (%) 

Centro  38 13% 

Centro Oeste 32 11% 

Leste  29 10% 

Nordeste  28 10% 

Norte  32 11% 

Oeste 64 23% 

Sudeste  30 11% 

Sul  30 11% 

Total 283 100% 

Fonte: SESMAUR, 2022. 

Como pode ser observado, a RP Oeste se destaca pela quantidade de assentamentos 

irregulares. Desataca-se que este é um levantamento inicial de áreas com possíveis quadros 

de vulnerabilidade no que se refere aos serviços de saneamento básico.  

 

Nos diagnósticos setoriais do Sistema de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e 

Drenagem Urbana, os levantamentos detalhados serão apresentados, no que se refere à 

locais identificados com vulnerabilidade no acesso à água potável e esgotamento sanitário, 

bem como infraestrutura básica de pavimentação e drenagem urbana. 
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Figura 8: Localização das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS. 
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2.9.4 Uso e Ocupação do Solo 

Conforme o Mapbiomas, para o ano de 2020, encontra-se nos limites de Juiz de Fora os 

seguintes usos e ocupações do solo:  

 

 Formação Florestal; 

 Silvicultura; 

 Pastagem; 

 Mosaico de Agricultura e Pastagem; 

 Área Urbanizada; 

 Outras áreas não vegetais; 

 Afloramento Rochosos; 

 Mineração; 

 Corpos d’água; 

 Plantação de Café (beta) 

 

Conforme o Mapbiomas (2020), o município de Juiz de Fora conta com 143.562 ha, onde 

91.546 ha (63,76 % do total) são de uso agropecuário, seguido pelas florestas com 42.073 

ha representando 29,3 % do total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4: Uso e Ocupação do Solo. 

Uso e Ocupação do solo - Mapbiomas (2020) 

Tipo de uso ha % 

Agropecuário 91.546 63,76 

Florestas 42.073 29,30 

Área Não -Vegetada 9.256 6,45 

Água 687 0,48 

Total  143.562 99,99 

Fonte: Mapbiomas, 2020. 

De acordo com a Figura 9, pode-se notar que a maioria do município é coberta por Pastagens 

(46%), Agricultura (17,2%) e Formações Florestais (29,3%). Contudo, a área urbanizada 

também representa uma importante porção (6,3 %). Observa-se que estas não ocupam 

integralmente todas as áreas de urbanização dispostas pelo Plano Diretor, apresentada no 

mapeamento da Figura 6.  

 

A ocupação urbana de Juiz de Fora se deu nas áreas de vale do seu curso d’água principal, 

o Rio Paraibuna, e de seus córregos tributários, avançando progressivamente ao longo da 

história para as áreas de colinas, morrotes e encostas e topos de morros 
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Figura 9: Mapa de uso e ocupação do solo de Juiz de Fora. 
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3 ASPECTOS HISTÓRICOS E ADMINISTRATIVOS 

Por volta do ano 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. A rodovia ligava 

a Vila Rica (atual Ouro Preto) até a Capital do Império na época (Rio de Janeiro). Ao longo 

da estrada, surgiram armazéns e hospedarias, afim de atender a população. 

 

Às suas margens surgiram diversos postos oficiais de registro e fiscalização de ouro, que era 

transportado em lombos de mulas, dando origem às cidades de Barbacena e Matias Barbosa. 

Assim, a Coroa Portuguesa tentava evitar que o ouro fosse contrabandeado e transportado 

por outros caminhos, sem o pagamento dos altos tributos, que incidiam sobre toda extração. 

 

O Caminho Novo passava pela Zona da Mata Mineira e, desta forma, permitiu maior 

circulação de pessoas pela região, que, anteriormente, era formada de mata fechada, 

habitada por poucos índios das tribos Coroados e Puris. 

 

Com a queda na produção aurífera, o Caminho Novo passou a ser utilizado como via 

transitória de produtos oriundos da mata, tendo importante papel no abastecimento interno 

da Corte no Rio de Janeiro. A proximidade da via com a região do Vale do Paraíba 

Fluminense, permitiu uma maior articulação entre a futura Juiz de Fora com o Vale, uma 

região de grande dinâmica econômica, auxiliando na inserção de Juiz de Fora na rota da 

expansão cafeeira.  

 

A cafeicultura iniciou em Minas Gerais às margens do Rio Paraibuna, aumentando 

notoriamente os fluxos migratórios diretamente para Zona da Mata.  A estrada Paraibuna foi 

construída em 1838, e é considerada uma via de grande importância no desenvolvimento e 

na definição do núcleo urbano de Juiz de Fora, pois seu traçado original deu origem a atual 

Avenida do Barão do Rio Branco. 

 

A estrada do Paraibuna incentivou o aparecimento de um arraial chamado – Paraibuna, onde 

atualmente está situado o Bairro Alto dos Passos. Em 1850, esse arraial foi desmembrado de 

Barbacena, dando origem a Vila Santo Antônio da Paraibuna. Nesta época, o Império passa 

a distribuir terras na região, para pessoas de origem nobre, denominada sesmarias, 

facilitando o povoamento e a formação de fazendas que, mais tarde, se especializariam na 

produção de café. Em 1853, a vila foi promovida a cidade e após 9 anos em 1865 recebeu o 

nome de Juiz de Fora. 

 

Este nome tão característico - Juiz de Fora - gera muitas dúvidas quanto a sua origem. Na 

verdade, o Juiz de Fora era um magistrado, do tempo colonial, nomeado pela Coroa 

Portuguesa, para atuar onde não havia Juiz de Direito. 

 

Alguns estudos indicam que um Juiz de Fora esteve de passagem na região e hospedou-se 

por algum tempo numa fazenda e que, mais tarde, próximo a ela, surgiria o povoado de Santo 

Antônio do Paraibuna. 

 

3.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA DE JUIZ DE FORA 

São divididos harmônica e independentemente os Poderes do Município são o Legislativo e 

o Executivo, e é vedado a eles a concessão recíproca das atribuições.  

 

O Poder Legislativo do Município de Juiz de Fora é exercido pela Câmara Municipal, que é 

composta de dezenove Vereadores, representantes do povo, eleitos pelo sistema 

proporcional, pelo voto direto e secreto, em eleições realizadas simultaneamente em todo o 

país, com mandato de quatro anos. O número de Vereadores é fixado proporcionalmente à 

população do Município, observados os limites estabelecidos no art. 29, inciso IV, alínea “a” 

da Constituição Federal.  

 

O Poder Executivo do Município é exercido pelo Chefe do Executivo, auxiliado pelos 

Secretários ou cargo similar, com funções políticas, executivas e administrativas, e os 

responsáveis pelos órgãos da administração direta e indireta. O Prefeito e o Vice-Prefeito são 

eleitos para um mandato de quatro anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em 

todo País, observado, no que couber, o disposto no art. 14 da Constituição Federal e as 

normas da legislação específica 
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Abaixo encontra-se a lista de siglas utilizada, referente ao Organograma da Prefeitura 

Municipal de Juiz de Fora (Figura 10): 

 

 SEAPA – Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

 SAS – Secretaria da Assistência Social; 

 SECOM – Secretaria da Comunicação Pública; 

 SEDIC – Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e 

Competitividade; 

 SE – Secretaria da Educação; 

 SEL – Secretaria de Esporte e Lazer; 

 SEDH – Secretaria Especial de Direitos Humanos; 

 SF -  Secretaria da Fazenda; 

 SG – Secretaria do Governo; 

 SO -Secretaria de Obras; 

 SEPOP – Secretaria de Planejamento do Território e Participação Popular; 

 SEPUR – Secretaria de Planejamento Urbano; 

 PGM – Procuradoria Geral do Município; 

 SRH – Secretaria de Recursos Humanos; 

 SS – Secretaria da Saúde; 

 SESUC – Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania; 

 SESMAUR – Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas; 

 STDA – Secretaria de Transformação Digital e Administrativa; 

 SETUR – Secretaria do Turismo; 

 SMU – Secretaria de Mobilidade Urbana; 

 CESAMA – Companhia de Saneamento Municipal; 

 DEMLURB – Departamento Municipal de Limpeza Urbana; 

 EMCASA – Companhia Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva; 

 EMPAV – Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização; 

 FUNALFA – Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage; 

 JFPREV – Juiz de Fora Previdência; 

 MAPRO – Fundação Museu Mariano Procópio; 

 PROCON – Agência de Proteção e Defesa do Consumidor. 

 

O organograma da Câmara Municipal de Juiz de Fora encontra-se disposto na Figura 11. 
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Figura 10: Organograma da Prefeitura  Municipal de Juiz de Fora. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, 2022. 
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Figura 11 : Organograma da Câmara  Municipal de Juiz de Fora. 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, 2022. 

.
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4 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

4.1 EVOLUÇÃO POPULACIONAL DO MUNICÍPIO 

 

No  Quadro 5 está demonstrada a evolução populacional em Juiz de Fora entre os anos de 

1991 e 2020 nas áreas urbana e rural. Os valores que constam abaixo foram obtidos do IBGE, 

dos últimos 3 Censos Demográficos e referente ao ano de 2020 através da Contagem da 

População disponível no SNIS 2020. Na Figura 12 estão representados graficamente esses 

dados. 

Quadro 5: Evolução Populacional.  

Ano 
População 

Urbana 
(hab.) 

Taxa de 
Crescimento 

Anual (%) 

População 
Rural 
(hab.) 

Taxa de 
Crescimento 

Anual (%) 

População 
Total (hab.) 

Taxa de  
Crescimento 

Anual (%) 

1991 381.530 ... 5.993 ... 385.996 ... 

2000 453.002 2,08 3.794 -4,08 456.796 1,99 

2010 510.378 1,27 5.869 5,47 516.247 1,30 

2020 566.767 1,10 6.513 1,10 573.285 1,10 

Média Anual 1,67   0,30   1,65 

Fonte: IBGE, 2022 e SNIS, 2020. 

 

Figura 12: Evolução Populacional. 

 

Fonte: IBGE, 2022 e SNIS, 2020. 

É possível observar que no geral o município passou por um crescimento populacional médio 

de 1,65% ao ano ao longo das últimas 3 décadas. Particularmente a população urbana 

contribuiu mais significativamente para o crescimento populacional do município, em média 

1,67% ao ano, enquanto que a população rural apresentou crescimento médio de 0,30% ao 

ano nesse período.  Ainda, o aumento populacional mais representativo ocorreu entre os anos 

de 1991 e 2000, 1,99%, fator extremamente relevante, pois foi o suficiente para aumentar a 

média do período total analisado. 

 

Esse crescimento que passou a ser cada vez menor proporcionalmente da população total 

está melhor ilustrada na Figura 13. A taxa de crescimento anual da população vem reduzindo 

nas últimas décadas, conforme ilustrado no Quadro 5. Na Figura 12 observa-se o crescimento 

da população total residente em Juiz de Fora.   
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Figura 13: Evolução da População Total. 

 

Fonte: IBGE, 2022 e SNIS, 2020. 

 

Embora o território juiz-forano seja dividido quase de maneira igual ente área urbana e rural  

(Figura 6), a população em sua grande maioria reside no meio urbano, correspondendo a 

cerca de 98 a 99% da população entre os anos de 1991 e 2020.  

 

 

Figura 14: Grau de Urbanização. 

 

Fonte: IBGE, 2022 e SNIS, 2020. 

 

Com a falta de dados censitários mais atualizados, a população estimada pelo IBGE para 

Juiz de Fora nos anos de 2020 e 2021 é 573. 285 e 577.532 habitantes respectivamente. 

 

4.2 ESTRUTURA ETÁRIA E GÊNERO 

De acordo com o IBGE, pirâmide etária é a representação gráfica da distribuição de uma 

população, segundo idade e sexo num determinado ano. A forma geral da pirâmide que indica 

a tendência demográfica da localidade, permite compará-la no tempo e no espaço, além de 

possibilitar a avaliação de uma população e o seu nível de desenvolvimento. A seguir, os 

indicadores analisados a serem discutidos serão: 
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 Razão de Masculinidade (RM) 

 

É o quociente entre os efetivos populacionais do sexo feminino e os do sexo masculino: 

 

𝑅𝑀 =  
𝐻

𝑀
× 100 

𝐻 = número de homens, e 

𝑀 = número de mulheres. 

 

 Índice de Envelhecimento (IE) 

 

É o quociente entre a população idosa e a população jovem: 

 

𝐼𝐸 =
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 ≥ 65 𝑎𝑛𝑜𝑠, 𝑛𝑎 á𝑟𝑒𝑎 𝑒 𝑎𝑛𝑜

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 ≤  14 𝑎𝑛𝑜𝑠, 𝑛𝑎 á𝑟𝑒𝑎 𝑒 𝑎𝑛𝑜
 

 

 Razão de Dependência (RD) 

 

É a relação entre a população jovem e idosa, e a população em idade ativa. Podem ser 

divididas em Razão de Dependência Total (RDT), Razão de Dependência Idosa (RDI) e 

Razão de Dependência Juvenil (RDJ): 

 

𝑅𝐷𝑇 =
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 ≤  14 𝑎𝑛𝑜𝑠 + 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 ≥ 65 𝑎𝑛𝑜𝑠, 𝑛𝑎 á𝑟𝑒𝑎 𝑒 𝑎𝑛𝑜 

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 15 𝑒 64 𝑎𝑛𝑜𝑠, 𝑛𝑎 á𝑟𝑒𝑎 𝑒 𝑎𝑛𝑜
 

 

𝑅𝐷𝐼 =
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 ≥ 65 𝑎𝑛𝑜𝑠, 𝑛𝑎 á𝑟𝑒𝑎 𝑒 𝑎𝑛𝑜 

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 15 𝑒 64 𝑎𝑛𝑜𝑠, 𝑛𝑎 á𝑟𝑒𝑎 𝑒 𝑎𝑛𝑜
 

 

𝑅𝐷𝐽 =
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 ≤  14 𝑎𝑛𝑜𝑠, 𝑛𝑎 á𝑟𝑒𝑎 𝑒 𝑎𝑛𝑜 

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 15 𝑒 64 𝑎𝑛𝑜𝑠, 𝑛𝑎 á𝑟𝑒𝑎 𝑒 𝑎𝑛𝑜
 

 

As Figura 15 e a Figura 16 representam a pirâmide etária de Juiz de Fora dos dois anos 

censitário dos censos 2000 e 2010, enquanto que no Quadro estão listados os indicadores 

etários supracitados. 

Figura 15: Pirâmide Etária do ano de 2000. 

 

Fonte: IBGE, 2022. 

 

Figura 16: Pirâmide Etária do ano de 2010. 

 

Fonte: IBGE, 2022. 
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Em 2010 Juiz de Fora apresentou parcelas populacionais mais significativas entre as faixas 

etárias do 15 aos 34 anos em ambos os sexos. A população de mulheres na faixa etária de 

40 a 49 anos demonstrou ser também expressiva e maior do que a população de homens 

nessa mesma faixa.  Na base da pirâmide, embora alargada e similar à faixa etária de 35 a 

55 anos, percebe-se que a população infantil entre 0 e 5 anos é menos expressiva que a de 

jovens adultos. Ainda, mais ao topo, os idosos estão em menor quantidade em relação as 

demais faixas etárias, refletindo a expectativa de vida no município. Na pirâmide etária de 

2010 foram identificados no total 272.223 mulheres e 244.024 homens, conforme o Censo de 

2010. 

Quadro 6: Indicadores Etários. 

Indicadores  2000 2010 

Razão de Masculinidade (RM) 90,8% 89,6% 

Índice de Envelhecimento (IE) 30,5 48,6 

Razão de Dependência Total (RDT) 29,3 16,5 

Razão de Dependência Idosa (RDI) 27,5 13,9 

Razão de Dependência Jovem (RDJ) 1,8 2,5 

Fonte: Adaptado do IBGE. 

  

A razão de masculinidade, em 2010, foi de 89,6%, ou seja, existiam aproximadamente 90 

homens para cada 100 mulheres. Como é possível visualizar na Figura 16, a pirâmide etária 

de 2010 mostras que a população adulta e idosa feminina de Juiz de Fora é maior que a 

masculina, embora a infantil masculina supere a feminina. Em outras palavras, nascem mais 

homens no município, no entanto as mulheres têm maior longevidade, provavelmente devido 

aos cuidados com saúde que são maiores entre elas, uma tendência observada na população 

brasileira geralmente 

 

Quanto ao índice de envelhecimento, Juiz de Fora apresentou um número de 48,6 idosos a 

cada 100 jovens no ano de 2010. A razão de dependência total em 2010 foi 16,5, onde a 

razão de dependência jovem tem menor influência, com um valor de 2,5. Isto indica que a 

população potencialmente inativa é maior em relação à população potencialmente ativa. 

Pode-se perceber uma diminuição desses parâmetros em relação ao ano de 2000. 

 

4.3 PROJEÇÃO POPULACIONAL 

O método utilizado para a realização da projeção compreendeu a estimativa da projeção total 

a partir do método AiBi, utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A 

estimativa para a população rural, menos expressiva no município foi obtida a partir de uma 

análise envolvendo quatro processos estatísticos:  

 

 Processo Aritmético; 

 Processo Geométrico; 

 Função Previsão; 

 Função Crescimento. 

 

Com as informações geradas a partir dos quatro métodos citados, serão analisados os 

resultados obtidos, definindo assim o método mais apropriado e consequentemente a 

evolução da população ano a ano, até o final de plano. 

 

Por fim, subtraindo a população total, obtida pelo método AiBi, pela população rural, oriunda 

dos métodos estatísticos, tem-se a população urbana do município. Os métodos supracitados 

serão demostrados nos itens a seguir. Ao fim será realizada uma comparação dos resultados 

obtidos com as projeções definidas pelo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS), aprovado recentemente, em 2021. 
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4.3.1 População Rural  

4.3.1.1 Processo Aritmético 

Neste processo são realizadas interpolações entre todos os anos, gerando várias retas com 

os dados populacionais ao longo do tempo, conforme o Quadro 7. 

 

𝑟 = (𝑃1 – 𝑃0) (𝑡1 – 𝑡0)⁄  

𝑃1 =  𝑃0 + 𝑟. (𝑡1 – 𝑡0) 

Onde: 

𝑟 = razão (hab/ano); 

𝑃1 = população no ano 1; 

𝑃0 = população no ano 0; 

𝑡1 = ano 1; 

𝑡0 = ano 0.  

Quadro 7: Composição das retas, Método Aritmético para População Rural. 

Reta t0 P0 t1 P1 r 

Ari 1 1991 5.993 2000 3.794 -244 

Ari 2 1991 5.993 2020 6.513 18 

Ari 3 1991 5.993 2010 5.869 -7 

Ari 4 2000 3.794 2020 6.513 136 

Ari 5 2000 3.794 2010 5.869 208 

Ari 6 2020 6.513 2010 5.869 64 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2022. 

 

Figura 17: Projeção da População Rural – Método Aritmético. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2022. 

 

A fim de selecionar o cenário mais realista, de crescimento menos acentuado, e no caso com 

ocorrência de crescimento populacional e mais condizente com direcionamento obtido com 

os dados do IBGE, o presente estudo adotou os dados calculado a partir da reta Ari 2. 

A evolução populacional projetada pelo Método Aritmético – Ari 2 está apresentada no 

Quadro 8. 

Quadro 8: Valores por ano da Reta Ari 2 da População Rural pelo Processo Aritmético. 

Ano 2023 2032 2042 

População (hab.) 6.567 6.728 6.907 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2022. 
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4.3.1.2 Processo Geométrico 

 

Nesse processo admite-se que o município cresça conforme uma progressão geométrica, 

não considerando o decréscimo da população e admitindo um crescimento ilimitado. As 

interações são feitas tendo como base os dados dos últimos censos (1991, 2000 e 2010) e 

contagem (2020). 

 

Conhecendo-se dois dados de população, P0 e P1, correspondentes respectivamente aos 

anos t0 e t1, pode-se calcular o crescimento geométrico no período conhecido q. As 

expressões gerais do método geométrico serão dadas pelas seguintes equações: 

 

𝑞 =  ln(𝑃1) − ln(𝑃0 / (𝑡1 – 𝑡0))  

𝑃𝑖  =  𝑃0. 𝑒  𝑞 .(𝑡𝑖 – 𝑡0) 

Onde: 

ln = Logaritmo natural; 

e = número de Euler (aproximadamente 2,71828...) 

Pi = População estimada; 

Quadro 9: Composição das retas, Método Geométrica para População Rural. 

Reta t0 P0 t1 P1 q 

Geo 1 1991 5.993 2000 3.794 -0,0508 

Geo 2 2000 3.794 2020 6.513 0,027019 

Geo 3 2020 6.513 2010 5.869 0,010412 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2022. 

 

As retas elaboradas a partir da projeção geométrica podem ser analisadas para a escolha da 

melhor reta na Figura 18: Processo Geométrico da Projeção da População Rural..  

  

Figura 18: Processo Geométrico da Projeção da População Rural. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2022. 

 

A reta adotada foi a Geo 3 tendo em vista uma tendencia mais conservadora de crescimento. 

A evolução populacional projetada pelo método geométrico está apresentada no Quadro 10. 

 

Quadro 10: Valores por ano da reta Geo 3 da população rural do Método Geométrico. 

Ano 2023 2032 2042 

População (hab.) 6.720 7.380 8.190 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2022. 
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populacionais do IBGE mencionados anteriormente, para assim estimar os números dos anos 

futuros., O Quadro 11 e a Figura 19 apresentam os resultados obtidos. 

Quadro 11: Valores da População Rural Utilizando a Função Previsão. 

Ano 2023 2032 2042 

População (hab.) 6.245 6.601 6.996 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2022. 

 

Figura 19: Projeção Populacional Rural: Método da Função Previsão. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2022. 

 

4.3.1.4 Função Crescimento 

 

A Função Crescimento do Software Excel, calcula o crescimento exponencial previsto usando 

dados existentes. Se utilizada para um estudo populacional, a função calcula o crescimento 

da população através de uma base de dados dos censos populacionais. 

 

Aplicando a Função Crescimento, obtém-se a seguinte evolução populacional, mostrada no 

Quadro 12 e na Figura 20 

Quadro 12: Valores da População Rural Utilizando a Função Crescimento. 

Ano 2023 2032 2042 

População (hab.) 6202 6635 7151 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2022. 

 

Figura 20: Projeção Populacional Rural: Método da Função Crescimento. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2022. 
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4.3.1.5 Definição da Projeção Populacional Rural  

Em seguida, serão apresentadas as melhores alternativas dentre as encontradas, resumidas 

no Quadro 13 e na Figura 21. 

Quadro 13: Estimativa da População Futura Rural dos Métodos Analisados. 

Método 2023 2032 2042 

Aritmético 6.567 6.728 6.907 

Geométrico 6.720 7.380 8.190 

Previsão 6.245 6.601 6.996 

Crescimento 6.202 6.635 7.151 
Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2022 

 

Figura 21: Projeções da População Residente Rural Pelos Métodos Analisados. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2022. 

 

As linhas de tendência obtidas no Excel apresentam duas tendências de crescimento, as 

quais podem ser divididas em:  

 Crescimento constante, onde o crescimento se dá de forma gradual, conforme as retas 

calculadas pelos Métodos Aritmético e Geométrico; 

 Decrescimento breve, e posteriormente um crescimento gradual, demonstrado nas retas 

da Função Previsão e Função Crescimento. 

 

Ainda, por apresentar o perfil mais conservador dentre as quatro, serão adotados os 

resultados anuais gerados pelo Método da Função Aritmética (Ari 2), apresentados no Quadro 

14. 

Quadro 14: Valores por Ano da População Rural Adotada. 

Ano População Adotada 

1 2023 6.567 

2 2024 6.585 

3 2025 6.603 

4 2026 6.621 

5 2027 6.639 

6 2028 6.656 

7 2029 6.674 

8 2030 6.692 

9 2031 6.710 

10 2032 6.728 

11 2033 6.746 

12 2034 6.764 

13 2035 6.782 

14 2036 6.800 

15 2037 6.818 

16 2038 6.836 

17 2039 6.854 

18 2040 6.872 

19 2041 6.890 

20 2042 6.907 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2022. 

 

Conforme mencionado anteriormente, deve-se efetuar revisões do Plano a cada 10 anos, 

avaliando periodicamente as projeções efetuadas e verificando se estas estão apontando 

populações dentro do previsto nesse estudo.  

 

Recomenda-se que as datas das revisões, sempre que possível, sejam efetuadas quando 

ocorrerem censos e contagens do IBGE. 
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4.3.2 Projeção da População Total (Rural +Urbana) 

Para a estimativa da projeção para a população total municipal utilizou-se o método AiBi. A 

metodologia, conforme descrita pelo IBGE, é apresentada a seguir: 

 

Este método de tendência de crescimento demográfico tem como princípio fundamental a 

subdivisão de uma área maior, cuja estimativa já se conhece, em n áreas menores, de tal 

forma que seja assegurada ao final das estimativas das áreas menores a reprodução da 

estimativa, previamente conhecida, da área maior através da soma das estimativas das áreas 

menores (Madeira e Simões, 1972). 

Dessa forma, considera-se uma área maior cuja população estimada em um momento t é 

P(t). Esta área maior é subdividida em n áreas menores, cuja população de uma determinada 

área i, na época t, é: 

 

Pi (t):   i = 1, 2, 3, ..., n 

 

Desta forma, tem-se que: Decomponha-se, por hipótese, a população desta área i, em dois 

termos: ai P(t), que depende do crescimento da população da área maior, e bi . O coeficiente 

ai é denominado coeficiente de proporcionalidade do incremento da população da área menor 

i em relação ao incremento da população da área maior, e bi é o denominado coeficiente 

linear de correção. Como consequência, tem-se que:    

                          

Pi (t) = a i P (t) + b i 

 

Para a determinação destes coeficientes utiliza-se o período delimitado por dois Censos 

Demográficos, sendo t0 e t1, respectivamente, as datas dos dois Censos. Ao substituir-se t0 

e t1 na equação acima, tem-se que:               

 

Pi (t0) = a i P (t0) + b i 

Pi (t1) = a i P (t1) + b i 

 

Através da resolução do sistema acima, tem-se: 

a i  =    Pi (t1) – Pi (t0) 

          P (t1) – P (t0) 

 

b i =  Pi ( t0 ) – ai P ( t0 ) 

 

Deve-se considerar nas expressões anteriores: 

 Época t0: 1º censo demográfico; 

 Época t1: 2º censo demográfico; 

 Época t:  Ano estimado; 

 

Para municípios com população superior a 100.000 habitantes, como é o caso de Juiz de 

Fora, considera-se como área maior a Unidade da Federação (P) e como área menor a 

população do município (Pi), como pode ser observado no Quadro 15..  

 

Quadro 15: Dados de entrada para o método. 

Ano Juiz de Fora (Pi) Minas Gerais (P) 

2010 (t0) 516.247 19.597.330 

2021 (t1) 577.532 21.411.923 
Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2022. 

A partir das aplicações das equações apresentadas foram obtidos valores de ai= 0,00013 e 

bi= 10948,15. Com isso, podem ser obtidas as populações residentes totais estimadas para 

o município. 

 

A partir da obtenção da projeção da população total e da população para a população rural, 

apresentada anteriormente, tem-se a projeção para a população urbana. Os resultados 

obtidos encontram-se dispostos no  Quadro 16 e na Figura 22. 
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Quadro 16: Valores por ano da População Total Adotada. 

Ano  Urbana  % Rural  % Total 
1 2023 578.489 98,88 6.567 1,12 585.056 
2 2024 581.942 98,88 6.585 1,12 588.527 
3 2025 585.190 98,88 6.603 1,12 591.793 
4 2026 588.226 98,89 6.621 1,11 594.847 
5 2027 591.043 98,89 6.639 1,11 597.682 
6 2028 593.636 98,89 6.656 1,11 600.293 
7 2029 596.000 98,89 6.674 1,11 602.675 
8 2030 598.135 98,89 6.692 1,11 604.827 
9 2031 600.035 98,89 6.710 1,11 606.746 

10 2032 601.697 98,89 6.728 1,11 608.425 
11 2033 603.120 98,89 6.746 1,11 609.866 
12 2034 604.305 98,89 6.764 1,11 611.069 
13 2035 605.255 98,89 6.782 1,11 612.037 
14 2036 605.969 98,89 6.800 1,11 612.769 
15 2037 606.448 98,89 6.818 1,11 613.266 
16 2038 606.695 98,89 6.836 1,11 613.530 
17 2039 606.714 98,88 6.854 1,12 613.568 
18 2040 606.509 98,88 6.872 1,12 613.381 
19 2041 606.085 98,88 6.890 1,12 612.974 
20 2042 605.446 98,87 6.907 1,13 612.354 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2022. 

 

Figura 22: Projeção populacional urbana. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2022. 

Figura 23: Projeção populacional rural. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2022. 

 

Dessa forma, para o ano de 2023 alcançou-se uma população de 585.056 habitantes. O 

Quadro 17 apresenta uma comparação dos dados obtidos neste estudo com a projeção 

demográfica disposta pelo PMGIRS de Juiz de Fora, aprovado em 2021, a qual estimou a 

população até o ano de 2040. 

Quadro 17: Comparação entre as projeções obtidas neste Diagnóstico com a projeção apontada pelo 
PMGIRS de Juiz de Fora. 

Ano  Total Estimado (hab.) 
Total Estimado pelo 

PMGIRS (hab.) 
Diferença* (hab.) 

1 2023 585.056 580.044 5.012 

2 2024 588.527 582.886 5.641 

3 2025 591.793 584.868 6.925 

4 2026 594.847 586.857 7.990 

5 2027 597.682 588.852 8.830 

6 2028 600.293 590.854 9.439 

7 2029 602.675 592.863 9.812 

8 2030 604.827 594.404 10.423 

9 2031 606.746 595.950 10.796 

10 2032 608.425 597.499 10.926 

11 2033 609.866 599.053 10.813 

12 2034 611.069 600.610 10.459 

13 2035 612.037 601.932 10.105 

14 2036 612.769 603.256 9.513 
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Ano  Total Estimado (hab.) 
Total Estimado pelo 

PMGIRS (hab.) 
Diferença* (hab.) 

15 2037 613.266 604.583 8.683 

16 2038 613.530 605.913 7.617 

17 2039 613.568 607.246 6.322 

18 2040 613.381 608.582 4.799 

19 2041 612.974  - -  

20 2042 612.354  -  - 

*Diferença: Total estimado (neste estudo) – Total estimado pelo PMGIRS. 
Fonte: Elaborado por Ampla Consultoria, 2022. 

 

A diferença encontrada no total estimado entre as duas projeções ocorre devido ao uso de 

diferentes métodos de estimativa populacional. Destaca-se que a metodologia utilizada para 

a projeção populacional no PMGIRS de Juiz de Fora não ficou clara na apresentação dos 

resultados no respectivo relatório, assim, para a definição da população no horizonte de 

planejamento do PSB/JF, adotou-se a curva de crescimento afim de obter-se resultados 

próximos a projeção apontada pelo PMGIRS, visto que esta já foi aprovada pelo município de 

Juiz de Fora e está de acordo com o padrão de crescimento do município dos últimos anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ASPECTOS SÓCIOECONÔMICOS 

5.1 QUALIDADE DE VIDA E INDICADORES SOCIAIS 

5.1.1 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM 

O IDH-M é um Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Trata-se de 

um ajuste metodológico ao IDH Global, e foi publicado em 1998 (a partir dos dados do Censo 

de 1970, 1980, 1991) e em 2003 (a partir dos dados do Censo de 2000). O Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de indicadores de três 

dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de 

0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. 

 

Esta metodologia padroniza a avaliação da qualidade de vida e bem-estar de uma localidade, 

principalmente da parte infantil da população. Ele varia de 0 a 1, de forma que um IDHM de 

valor 1 corresponde ao maior desenvolvimento humano, e sua classificação dá-se da seguinte 

maneira: 

 

 0 e 0,499: IDHM Muito Baixo; 

 0,500 e 0,599: IDHM Baixo; 

 0,600 e 0,699: IDHM Médio 

 0,700 e 0,799: IDHM Alto; 

 0,800 e 1: IDHM Muito Alto. 

 

Para seu cálculo, são contabilizados quesitos de comparação pertinentes à educação, renda 

e longevidade, e a média aritmética deles determina o valor efetivo para cada população 

analisada. 

O Quadro 18 apresenta o panorama dos IDHs de Renda, Longevidade, Educação e Médio 

(IDHM) para o município de Juiz de Fora, comparando-o ao panorama do estado de Minas 

Gerais, e do Brasil como um todo. Os anos relacionados são os dos últimos 3 censos 

realizados pelo IBGE. 
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Quadro 18: Panorama IDH Médio. 

Classes  

Juiz de Fora Minas Gerais Brasil 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Renda 0,717 0,784 0,844 0,689 0,759 0,838 0,647 0,692 0,739 

Longevidade 0,696 0,746 0,784 0,618 0,68 0,73 0,662 0,727 0,816 

Educação 0,42 0,594 0,711 0,257 0,47 0,638 0,279 0,456 0,637 

IDH Médio 0,594 0,703 0,778 0,478 0,624 0,731 0,493 0,612 0,727 

 Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Pnud Brasil, Ipea e FJP, 2020. 

 

No último ano analisado, Juiz de Fora apresentou um valor de IDH Médio de 0,778, um 

número IDH classificado como alto, consolidando-o com 7º no ranking estadual e 145°no 

ranking nacional em 2010.  

 

Como comparativo, o maior IDHM do Brasil para este ano foi o de São Caetano do Sul, no 

Estado de São Paulo, e o mais baixo o de Melgaço, no estado do Pará, com respectivos 

IDHMs de 0,862 e 0,418. 

 

Além disso, observa-se em Juiz de Fora um alto crescimento dos IDHs entre os anos de 1991 

e 2010. Para o IDH de Renda obteve-se um aumento de 17,71%, para o de Longevidade um 

crescimento de 12,64%, e para o de Educação, 69,28%. Sendo assim, ocorreu um salto no 

valor do IDH médio, que foi de baixo para alto no período. O IDH da Renda mudou de médio 

para alto, e o de Longevidade de alto para muito alto.  

 

A Figura 24 demonstra graficamente a evolução dos IDHMs do município de Juiz de Fora, do 

estado de Minas Gerais e do Brasil ao longo dos anos, bem como os compara ao progresso 

dos municípios de melhores e piores números.  

Figura 24: Evolução de IDH Médios. 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2022. 

Constata-se que Juiz de Fora possui uma evolução do IDH Médio semelhante ao Estado de 

Minas Gerais e o Brasil como um todo. Na  Figura 25 estão expostos graficamente as 

dimensões de cada índice num comparativo municipal, estadual e nacional. 

Figura 25: Dimensões dos índices em 2010. 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2022. 
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O índice de Gini é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em 

determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais 

ricos. Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). O valor zero 

representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um (ou cem) 

está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza. Na prática, o Índice de 

Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos (Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013).  

 

O Quadro 19 apresenta o panorama geral deste índice para Juiz de Fora, Minas Gerais e 

Brasil, e ilustra-os graficamente em seguida (Figura 26).  

 

Quadro 19: Panorama do Índice de Gini. 

Índice Gini 

Ano Juiz de Fora Minas Gerais Brasil 

1991 0,57 0,61 0,63 

2000 0,57 0,61 0,64 

2010 0,56 0,56 0,60 

 Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2022. 

Figura 26: Índice de Gini. 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2022. 

5.1.2 Faixa de Pobreza  

Podem ser categorizados como pobres pelo Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil 

(2022), os indivíduos, em domicílios particulares permanentes, com renda domiciliar per 

capita igual ou inferior a R$140,00 mensais, em reais de agosto de 2010 (data do último 

censo). Os extremamente pobres são a parcela desta população cuja renda domiciliar per 

capita é igual ou inferior a R$70,00 mensais, em reais de agosto de 2010. 

  

Em Juiz de Fora, essa porcentagem se apresenta como os valores descritos no Quadro 20,  

Figura 27, e Figura 28 equiparando-os aos números do estado e do país. 

Quadro 20: Panorama da Faixa de Pobreza. 

  

% de Pobres % de Extremamente Pobres 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Juiz de Fora 18,92 10,66 5,48 5,06 2,31 0,88 

Minas Gerais 41,01 24,64 10,97 17,84 9,05 3,49 

Brasil 38,16 27,90 15,20 18,64 12,48 6,62 

 Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2022. 

Figura 27: Panorama do Índice de Pobreza da População Pobre. 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2022. 
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Figura 28: Panorama do Índice de Pobreza da População Extremamente Pobre. 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2022. 

 

As proporções encontradas para a quantidade de pessoas pobres, ao longo das décadas, 

mostraram decrescimento, em Juiz de Fora passando de 18% em 1991, um valor bem abaixo 

das médias estaduais e nacionais para um pouco mais de 5% em 2010, se mantendo abaixo  

das médias. Os valores relacionados à Minas Gerais entre 1991 e 2010 mostram uma 

diminuição similar proporcionalmente, saltando de mais de 41% para 11%. 

 

A proporção de indivíduos extremamente pobres apresentou redução para as 3 categorias 

territoriais analisadas entre 1991 e 2010.O Estado de Minas Gerias passou de 17,84% para 

3,49%. Já Juiz de Fora, entre 1991 a 2010, reduziu o índice de 5,06% para 0,88%. 

 

Recentemente, em abril de 2022, foram obtidos novas informações a partir da extração de 

dados do Cadastro Único por meio da leitura da base Consulta, Seleção e Extração de 

Informações do CadÚnico - CECAD. As informações territoriais foram padronizadas e 

vinculadas aos Territórios Socioassistenciais (TS) através da Supervisão de Avaliação de 

Indicadores e Território Socioassistencial (SAS/SSVM/DAGI/SAITSA), no Departamento de 

Avaliação e Gestão da Informação (SAS/SSVM/DAGI), da Subsecretaria de Vigilância e 

Monitoramento (SAS/SSVM). 

Nestas informações, o número total de famílias em situação de extrema pobreza (renda per 

capita Familiar de até R$ 105,00) e em situação de pobreza (renda per capita Familiar de R$ 

105,01 a 210,00) no Território Socioassistencial (TS) é 25.816, o que corresponde a 43% do 

total de famílias inscritas no CadÚnico identificadas no TS. Além disso, o total de famílias com 

vulnerabilidade social no domicilio por esgotamento sanitário (fossa séptica + fossa 

rudimentar + vala a céu aberto + "direto para um rio …") no TS é 1.229, o que corresponde a 

2,05% do total de famílias inscritas no CadÚnico identificadas TS. 

5.1.3  Renda Per Capita 

Obtida pela razão entre o somatório da renda dos moradores de domicílios particulares 

permanente e a quantidade desta população, a renda per capita de um município serve como 

número representativo das condições econômicas e sociais de um município. O  Quadro 21 

e a Figura 29 apresentam o panorama de Juiz de Fora, do Estado de Minas Gerais e do Brasil 

como um todo, comparando o índice para os anos de 1991, 2000 e 2010. 

 

Percebe-se um crescimento entre 1991 e 2010 de 72,85% para o Município de Juiz de Fora, 

um aumento considerável. Minas Gerais e o Brasil apresentaram ainda melhores evoluções 

entre o período, de 100,53% e 77,37%, respectivamente. Ou percebe-se um crescimento 

entre 2000 e 2010 de 26,77% para o Município de Juiz de Fora. Minas Gerais e o Brasil 

apresentaram ainda melhores evoluções entre o período, de 36,59% e 34%, respectivamente. 

Quadro 21: Panorama de Renda Per Capita. 

Renda per capita (R$) 

Ano Juiz de Fora Minas Gerais Brasil 

1991 607,97 373,85 447,56 

2000 828,93 548,87 592,46 

2010 1.050,88 749,69 793,87 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2022. 
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Figura 29: Índice de Renda ao longo dos anos. 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2022. 

 

5.2 ECONOMIA 

5.2.1 Produto Interno Bruto Per capita (PIB Per Capita) 

IBGE define o Produto Interno Bruto Per capita (PIB Per Capita) como o nível médio de renda 

populacional, seja este cenário municipal, estadual, regional ou nacional. Para calculá-lo, 

encontra-se a razão entre o Produto Interno Bruto (PIB) e a quantidade de habitantes. Este 

número sinaliza o estágio de desenvolvimento econômico da região, usando como base os 

valores de produção de bens e serviços deste. Analisar a evolução destes dados permite que 

se observe, em síntese, o desempenho econômico de uma região, mas não é o mais indicado 

para medir qualidade de vida num geral, tendo em vista que este aspecto se relaciona mais 

diretamente a outras variáveis e circunstâncias. 

 

No Brasil, Juiz de Fora é o 1168º município no ranking de maiores PIBs per capita nacionais, 

enquanto que no ranking estadual se localiza na 109º posição. 

 

O Quadro 22 e a Figura 30 apresentam o andamento entre os anos de 2010 e 2019 para o 

PIB per capita municipal. Mais recentemente, em 2019, o valor se encontra em R$32.864,04.  

 Quadro 22: Evolução do PIB per Capita em Juiz de Fora. 

Fonte: IBGE, 2019. 

Figura 30: Evolução do PIB per capita de Juiz de Fora. 

 

Fonte: IBGE, 2019. 

 

O crescimento do PIB per capita no município de Juiz de Fora ao longo do período analisado 

foi de 71,7%. 

5.2.2 Aspectos Econômicos 

Juiz de Fora é um município com atividades econômicas predominantemente de serviços, 

apresentando o setor agropecuário como último no quesito de relevância para o PIB 

municipal, isto é, apenas 0,21% em relação ao total. O setor de serviços é responsável por 

63,3% do PIB do município, enquanto a indústria gera 21,06% do PIB. O Quadro 23 apresenta 

essas informações em relação ao valor bruto de R$16.108.552,85 (x 1000) para o ano de 

2019. 

 

 

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1991 2000 2010

R
e
n

d
a
 (

R
$
)

Juiz de Fora Minas Gerais Brasil

8000,0

13000,0

18000,0

23000,0

28000,0

33000,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

M
il
h

õ
e
s
 d

e
 R

$

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

19.140,86 20.142,36 22.687,73 24.172,71 25.341,28 25.998,36 25.954,13 28.362,70 30.048,91 32.864,04 



Revisão do Plano de Saneamento Básico 
Prefeitura de Juiz de Fora 

 

 
55 

 

Considerando o setor de serviços, a atividade com maior valor adicionado bruto ao PIB 

municipal corresponde àquelas agrupadas como “Demais serviços”, que compreende 

atividades como: transporte, armazenagem e correios; alojamento e alimentação; informação 

e comunicação; atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados; atividades 

imobiliárias; atividades profissionais, científicas e técnicas, administrativas e serviços 

complementares; educação e saúde privadas e outras atividades de serviços. Em segundo 

lugar tem-se o comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas e, em terceiro, 

os serviços relacionados à administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade 

social. 

 

As principais atividades industriais do município, segundo o percentual do PIB interno, são a 

fabricação de alimentos e bebidas, produtos têxteis, artigos de vestuário, produtos de metal, 

metalurgia, mobiliário, montagem de veículos e outros. Os principais produtos agrícolas são 

o milho e a cana-de-açúcar, e as principais criações são os galináceos, bovinos e suínos. 

 

Quadro 23: Valor Bruto a preços correntes da série revisada do PIB interno do Município por atividade 
econômica. 

Atividade Econômica Valor (x R$1.000,00) Porcentagem (%) 

Agropecuária 33.421,98 0,21 

Indústria 3.391.865,23 21,06 

Serviços - Exclusive Administração, Defesa, 
Educação, Saúde Pública e Seguridade Social 

10.197.314,23 63,30 

Administração, Defesa, Educação, Saúde Pública e 
Seguridade Social 

2.485.951,42 15,43 

Fonte: Fonte: IBGE, 2020. 

 

O Quadro 24 apresenta o cenário da agricultura referente às lavouras temporárias (as 

principais em relação à participação no PIB municipal) cultivadas ao longo do ano de 2020. 

Quadro 24: Lavouras Temporárias em 2020. 

Produto Área Colhida (ha) Produção (t) 
Rendimento 

Médio (kg/ha) 

Valor 

(x 
R$1.000,00) 

Cana-de-açúcar 54 2.430 45.000 316,00 

Feijão 55 61 1.109 267,00 

Mandioca  10 130 13.000 68,00 

Milho 120 583 4.858 544,00 

Tomate 2 100 50.000 162,00 

Fonte: IBGE, 2020. 

O Quadro 25 apresenta o cenário da agricultura referente às lavouras permanentes (as 

principais em relação à participação no PIB municipal) cultivadas ao longo do ano de 2020. 

Quadro 25: Lavouras Permanentes em 2020. 

Produto 
Área Colhida 

(ha) 
Produção (t) 

Rendimento 
Médio (kg/ha) 

Valor 

(x R$1.000,00) 

Banana 15 135 9.000 203 

Café 9 11 1.222 85 

Laranja 3 27 9.000 34 

Limão 2 24 12.000 36 

Tangerina 4 48 12.000 46 

Fonte: IBGE, 2020. 

Quanto à pecuária, apresentam-se no Quadro 26 e no Quadro 27 as principais informações 

sobre o setor no ano de 2020. Dentre os dados de efetivos e produtos de origem animal, os 

destaques são o número de cabeças de galináceos, e a quantidade de ovos de galinha 

produzidos, além da quantidade de leite produzido. 

Quadro 26: Dados de Pecuária e Aves. 

Efetivos Unidade Quantidade 

Rebanho de Bovinos Cabeças 51.305 

Rebanho de Suínos Cabeças 44.300 

Galináceos Cabeças 209.000 

Rebanho de Equinos Cabeças 2.355 

Codornas Cabeças 120 

Fonte: IBGE, 2020. 

Quadro 27: Dados das principais produções de origem animal. 

Produto Unidade Produção Valor (x R$1.000,00) 

Leite (x 1000) Litros 23.316 34.974,00 

Ovos de Galinha (x 1000) dúzias 138 968,00 

Fonte: IBGE, 2020. 

 

5.3 INFRAESTURUTA SOCIAL 

5.3.1 Energia Elétrica 

Em Juiz de Fora o fornecimento de energia elétrica é de responsabilidade da Companhia 

Energética de Minas Gerais (CEMIG) que atende a 99,8% dos domicílios de Juiz de Fora, 
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segundo o Censo Demográfico do IBGE (2010), neste censo 170.535 domicílios foram 

levados em conta, onde 170.216 possuem acesso à energia elétrica e 319 não possuem 

acesso.  

 

Neste sentido, o Quadro 28 apresenta o número de instalações em cada classe de Juiz de 

Fora no ano de 2010.  Vale ressaltar que o número de instalações elétricas e o número de 

domicílios atendidos são parâmetros distintos. 

 

Quadro 28: Número de Instalações Elétrica por Classe em Juiz de Fora. 

Classe N° de Instalações 

Residencial 194.578 

Industrial 2.578 

Comercial/Serviços 20.658 

Rural 2.252 

Poder Público 789 

Serviço Público 174 

Consumo Próprio 8 

Iluminação Pública 82 

Total 221.119 

Fonte: Centro de Pesquisas Sociais da UFJF, 2011.  

O setor que representa o maior número de instalações presentes em Juiz de Fora, 

respondendo por 88% das instalações elétricas do Município é o setor residencial, seguido 

por comercial/serviços com 9,3%. O setor industrial representa 1,17% enquanto o rural 

representa apenas 1,02% das instalações, corroborando com a pequena quantidade de 

pessoas na área rural do município.  

 

Assim, segundo dados do Anuário Estatístico de Juiz de Fora de 2011 publicado pelo Centro 

de Pesquisas Sociais da UFJF, o setor industrial é responsável por 15,70% do consumo de 

energia no município. O setor residencial e comercial/serviços que representaram maior 

número de instalações elétricas em Juiz de Fora, respondem respectivamente pelo segundo 

e terceiro consumo de energia elétrica no município.  

Figura 31: Distribuição percentual do consumo de energia elétrica por classe em Juiz de Fora no ano 
de 2010. 

 

Fonte: Centro de Pesquisas Sociais da UFJF, 2011.  

 

5.3.2 Pavimentação 

No que se refere à pavimentação das ruas de Juiz de Fora, o Município possui a EMPAV - 

Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização é uma Empresa Municipal da 

administração indireta, cujo objetivo principal é atender o município nas demandas de 

pavimentação asfáltica de ruas, recomposição asfáltica de pavimentos, manutenção de 

praças e jardins, poda e corte de árvores, pequenas obras civis e fabricação de artefatos de 

concreto. Atualmente, recebeu a atribuição pelos serviços voltados a iluminação pública do 

município. 

 

Assim, segundo o Anuário Estatístico de Juiz de Fora (2011), em 2010 foram produzidas 

38.794 toneladas de CBUQ (asfalto) em pavimentação de ruas e 29.249 em recomposição 

asfáltica para as ruas de Juiz de Fora, sendo que em ambas as finalidades a maior parte foi 

pela Prefeitura Municipal, conforme Quadro 29. 
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Quadro 29: Produção anual de asfalto em toneladas segundo finalidade e cliente no ano de 2010. 

Cliente 
2010 

Pavimentação Recomposição Asfáltica 

Prefeitura 37.090,55 13.751,51 
Cesama 0,00 12.447,54 

Particular 1.703,98 3.050,49 
Total 38.794,53 29.249,54 

Fonte: Centro de Pesquisas Sociais da UFJF, 2011.  

 

5.4 TRANSPORTES 

5.4.1 Rodoviário 

5.4.1.1 Terminal Rodoviário 

O Município possui uma rodoviária, o Terminal Rodoviário Miguel Mansur, localizado na 

Avenida Brasil, 9501 no bairro São Dimas. O terminal é administrado pela Sociedade Nacional 

de Apoio Rodoviário e Turístico (SINART). O Terminal localiza-se em um terreno de 

43.060,24 m² e possui uma área construída de 18.3130,35 m². Segundo a SINART, possui 

um movimento de 2 milhões de usuários por ano.  

 

De acordo com dados do SMU de Juiz de Fora, a rodoviária conta com 18 empresas de 

transporte intermunicipal e interestadual, com destinos para todas as regiões do Brasil. No 

terminal também operam postos da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), 

Conselho Tutelar, Vara da Infância e da Juventude, Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), Polícia Militar, Guarda Municipal, Departamento de Edificações e Estradas de 

Rodagem (DER) e Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU). 

5.4.1.2 Veículos Circulantes 

No que se refere à frota de veículos de Juiz de Fora, esta se encontra em crescimento: em 

2010 o número de veículos registrados no Município era de 178.552, já em 2020 são 284.509 

veículos, correspondendo a um crescimento de 59,3%. Os principais veículos são os 

automóveis e as motocicletas, que juntos respondem a 79% da frota de 2020. 

Quadro 30: Distribuição da frota de veículos de Juiz de Fora nos anos de 2010, 2015 e 2020. 

Tipo de Veículo 
Veículos 

2010 2015 2020 

Automóvel 124.054 163.820 186.399 

Bonde 0 0 0 

Caminhão 4.968 6.309 6.586 

Caminhão trator 1.051 1.290 1.453 

Caminhonete 9.320 14.176 18.425 

Camioneta 6.533 9.452 11.969 

Chassi plataforma 1 0 0 

Ciclomotor 67 329 1.044 

Micro-ônibus 617 859 941 

Motocicleta 22.906 31.861 38.634 

Motoneta 2.398 3.880 4.930 

Ônibus 1.437 1.688 1.878 

Quadriciclo 0 0 0 

Reboque 3.084 4.662 6.250 

Semirreboque 1.282 1.657 2.046 

Sidecar 7 7 7 

Trator de esteira 0 0 0 

Trator de rodas 17 36 41 

Triciclo 22 68 86 

Utilitário 788 2.153 3.820 

TOTAL 178.552 242.247 284.509 

Fonte: IBGE, 2020. 

5.4.2  Ferroviário 

Juiz de Fora recebeu a primeira ferrovia no ano de 1875, no dia 30 de dezembro foi 

inaugurada a estação provisória da Estrada de Ferro D. Pedro II. A cidade é interceptada até 

hoje pela ferrovia pertencente à antiga Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima 

(RFFSA), estatal que em 1996 cobria 73% do território brasileiro com 22 mil quilômetros de 

linhas. Com a extinção da RFFSA em 2007 a ferrovia passou a ser operada pela MRS 

Logística, concessionária que controla, opera e monitora a Malha Sudeste da antiga Rede 

Ferroviária Federal. A empresa está no mercado de transporte ferroviário desde 1996, quando 

foi constituída, interligando os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.  

 

Atualmente a concessionária utiliza a ferrovia para escoamento da produção de minérios, 

cimentos e componentes siderúrgicos originários da Zona Metalúrgica. São 1.643 km de 
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malha - trilhos que facilitam o processo de transporte e distribuição de cargas numa região 

que concentra aproximadamente 65% do Produto Interno Bruto do Brasil e onde estão 

instalados os maiores complexos industriais do país. Pela malha da MRS também é possível 

alcançar os portos de Itaguaí (Sepetiba), Guaíba, Rio de Janeiro e de Santos (o mais 

importante da América Latina).  

 

Segundo a empresa, o foco de suas atividades está no transporte ferroviário de cargas gerais, 

como minério de ferro, produtos siderúrgicos acabados, cimento, bauxita, produtos agrícolas 

e contêineres; bem como na logística integrada, que implica planejamento, multimodalidade 

e transit time definido. 

 

No passado, Juiz de Fora contava com o Trem Urbano de Juiz de Fora, conhecido também 

como Trem Xangai administrado em seus últimos anos pela RFFSA, o trem atendia os 

municípios de Juiz de Fora e Matias Barbosa, possuía 7 estações e 5 paradas, contava com 

cerca de 36,5 km de extensão e chegou a transportar cerca de 1.400 usuários/dia. Os veículos 

deste sistema utilizavam como combustível o diesel e trafegavam a uma velocidade média 

de 30 km/h. O trem urbano foi desativado sob protestos da população, em 31 de dezembro 

de 1997. 

5.4.3 Aeroviário 

Juiz de Fora possui o Aeroporto Francisco Álvares de Assis, mais conhecido como “Aeroporto 

da Serrinha”, que se localiza na Avenida Guadalajara s/n, a 910 metros de altitude, e a 

aproximadamente 6 km da área central da sede urbana. Este aeroporto foi inaugurado em 

1958 sendo administrado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

(INFRAERO) entre 1996 e 2007. Atualmente, o aeroporto é operado pela empresa AMD 

Estações de Telecomunicações e Tráfego Aéreo, porém a administração do Aeroporto da 

Serrinha está em negociação com a empresa INFRAERO. 

  

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, o aeroporto possui uma pista de 1.535m de 

comprimento, operando com voos comerciais regulares. Vários investimentos foram feitos, e 

o aeroporto atualmente conta com equipamentos de comunicação, de meteorologia e de 

apoio a voos noturnos, inclusive com capacidade para operar aeronaves Focker 50, 100 e 

Boeing 737-300 (PJF, 2012). 

 

5.5 SAÚDE 

5.5.1 Infraestrutura de Saúde 

Abaixo, no Quadro 31 estão representados os tipos de estabelecimento de saúde públicos e 

privados presentes no Município de Juiz de Fora e suas quantidades correspondentes, de 

acordo com dados do Ministério da Saúde, no ano de 2020. 

Quadro 31: Número de estabelecimentos de saúde. 

Tipo de estabelecimento Quantidade 

Central de Regulação 2 

Central de Regulação Médica das Urgências. 1 

Centro de Atenção Hemoterápica e/ou Hematológica 2 

Centro de Atenção Psicossocial-CAPS 5 

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde 58 

Clínica Especializada/Ambulatório Especializado 252 

Consultório 965 

Cooperativa 3 

Farmácia 25 

Hospital Especializado 2 

Hospital Geral 14 

Hospital Dia 11 

Laboratório de Saúde Pública 2 

Policlínica 117 

Posto de Saúde 11 

Pronto Atendimento 4 

Pronto Socorro Especializado 2 

Secretaria de Saúde 2 

Serviço de Atenção Domiciliar Isolado (Home Care) 5 

Unidade de Atenção em Regime Residencial 2 

https://pt.wikipedia.org/wiki/RFFSA
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Tipo de estabelecimento Quantidade 

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia 150 

Unidade de Vigilância em Saúde 2 

Unidade Mista 2 

Unidade Móvel de Nível Pré-Hospitalar-Urgência/Emergência 12 

Unidade Móvel Terrestre 7 

Polo Prevenção de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde 1 

TOTAL 1659 

Fonte: DATASUS, 2020. 

5.5.2 Indicadores de Saúde 

5.5.2.1 Taxa de Natalidade 

O número de nascidos vivos num determinado ano, por mil habitantes, dentro do espaço 

amostral da população de uma localidade, é chamado de Taxa Bruta de Natalidade. O cálculo 

é feito através da seguinte razão: 

Taxa de Natalidade =  
nº de nascidos vivos x 1000

nº de habitantes
 

 

No  Quadro 32 estão dispostos os números de natalidade para os anos de 1994, 2000 e 2010, 

bem como na Figura 32 estão eles representados em gráfico. 

Quadro 32: Panorama da taxa de natalidade, em número de nascidos vivos por 1000 habitantes. 

Ano Juiz de Fora Minas Gerais Brasil 

1994 7,69 20,4 22,3 

2000 16,41 18,5 20,3 

2010 12,04 13,8 15,8 

Fonte: DATASUS, 2022. 

Denota-se através desses números que a taxa bruta de natalidade em Juiz de Fora aumentou 

dentro das duas décadas avaliadas, destoando do observado nos números estaduais e 

nacionais.  

 

Entre 1994 e 2000 aconteceu um grande crescimento nessa taxa, que voltou a cair em 2010. 

Esta predisposição à queda pode ser explicada pelo comum andamento que se observa com 

a urbanização. O aumento no grau de educação, na utilização de métodos contraceptivos no 

planejamento familiar são alguns dos fatores mais relevantes que justificam o declínio da 

natalidade. 

Figura 32: Taxa de Natalidade. 

 

Fonte: DATASUS, 2022. 

5.5.2.2 Mortalidade Infantil 

Segundo o DATASUS, a taxa de mortalidade infantil de um local em um determinado ano 

denota o número de óbito de menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos, através 

do cálculo direto:  

 

Taxa de Mortalidade =  
nº de menores de 1 ano de idade x 1000

nº de nascidos vivos de mães residentes
 

 

É um indicador que se relaciona a fatores de renda familiar e tamanho da família, escolaridade 

da mãe, disponibilidade de saneamento básico e de atendimento pré-natal, neonatal e pós-

neonatal, níveis de saúde da localidade, nutrição, desenvolvimento socioeconômico, entre 

outros. 

 

O  Quadro 33 apresenta os dados de mortalidade infantil municipal e estadual entre os anos 

de 2006 e 2019. 
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Quadro 33: Panorama da taxa de mortalidade infantil por 1000 nascidos vivos. 

Ano Juiz de Fora Minas Gerais 

2006 16,50 16,34 

2007 15,20 14,87 

2008 17,53 14,70 

2009 15,82 13,97 

2010 17,85 13,08 

2011 13,78 13,05 

2012 14,27 12,72 

2013 13,24 12,15 

2014 14,33 11,34 

2015 11,90 11,44 

2016 12,30 11,49 

2017 10,32 11,43 

2018 11,66 10,96 

2019 12,23 11,45 

Fonte: IBGE, 2020. 

 

A Figura 33 estampa como a taxa de mortalidade em Juiz de Fora se expressou ao longo dos 

anos, num comportamento definitivamente oscilatório em relação à Minas Gerais, que se 

mostrou mais constante. Contudo, no geral, tanto o município como o Estado apresentaram 

decrescimento similar da taxa. 

Figura 33: Taxa de Mortalidade. 

 

Fonte: IBGE, 2020. 

5.5.3  Indicadores Epidemiológicos 

Os indicadores epidemiológicos são importantes para representar a efetividade da 

implementação de ações (ou a falta delas) em determinado espaço de tempo, refletindo as 

condições do saneamento ambiental num local. Sua abrangência depende da finalidade para 

qual se deseja executar a medição ou diagnóstico. 

  

Além disso, doenças de transmissão hídrica também se fazem presentes na cidade de Juiz 

de Fora, mostrando a importância do saneamento básico e da água de qualidade. Nos últimos 

anos a Toxoplasmose Gestacional apresentou grande crescimento conforme é apresentado 

no Quadro 34. A doença se trata de uma infecção parasitária causada por um protozoário 

intracelular obrigatório pertencente ao filo Apicomplexa e a família Sarcocystidae.  

Quadro 34: Casos de doenças de veiculação hídrica em Juiz de Fora. 

Fonte: Secretária de Saúde de Juiz de Fora, 2022. 

 

Com base na tabela fornecida pela Secretária de Saúde de Juiz de Fora, a doença de 

veiculação hídrica Toxoplasmose Gestacional foi registrada em 45 diferentes bairros, sendo 

que o número total de casos foi 58,  destes 45 bairros 3 bairros apresentaram 3 casos, 7 

bairros apresentaram duas ocorrências e os demais apenas um caso da doença, conforme 

pode ser visto no Quadro 35. A partir destes dados é possível apontar que essa doença ocorre 

sem uma frequência contínua nestes anos analisados. Outro fato de destaque é que nenhum 

bairro apresentou casos da doença nos 4 anos computados. 
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Quadro 35: Ocorrência de Toxoplasmose Gestacional por bairro. 

BAIRRO 
N° 

OCORRÊNCIAS BAIRRO N° OCORRÊNCIAS 

CENTENÁRIO 1 N S. APARECIDA 1 

VILA IDEAL 3 ARACY 1 

VILA OZANAN 1 ELDORADO 1 

N. S. DE FÁTIMA 1 GRANJA BETÂNIA 1 

VIVENDAS DA SERRA 1 NOVA ERA II 1 

SANTA MARIA 1 BARÃO DO RETIRO 1 

DISTRITO INDUSTRIAL 2 VALADARES 1 

SÃO PEDRO 1 CACHOEIRA 1 

TEIXEIRAS 3 SANTA CANDIDA 1 

SANTA CRUZ 2 BENFICA 2 

SÃO BERNARDO 1 GRAMA 1 

VILA ALPINA 1 SOLIDARIEDADE 2 

SANTO ANTÔNIO 1 MORRO DA GLORIA 1 

BARBOSA LAGE 1 SANTO ANTONIO 3 

SANTA CECILIA 1 DOM BOSCO 1 

IPIRANGA 2 SÃO BENEDITO 1 

INDUSTRIAL 1 FILGUEIRAS 1 

PROGRESSO 2 
SAGRADO CORAÇÃO DE 

JESUS 1 

VILA OLAVO COSTA 1 TORREÕES 1 

SÃO JUDAS TADEU 1 GRANJAS BETÂNIA 1 

SANTA LÚCIA 1 BONSUCESSO 1 

BARREIRA DO 
TRIUNFO 2 VILA ESPERANÇA II 1 

JARDIM GLORIA 1 Total 58 

Fonte: Secretária de Saúde de Juiz de Fora, 2022. 

5.5.3.1 Mortalidade 

A mortalidade é medida contabilizando os óbitos numa localidade em um determinado ano. 

Pode ser entendida como um indicador social de forte importância, tendo em vista que, quanto 

piores as condições de vida, maior a taxa de mortalidade observada e menor a esperança de 

vida. O índice pode, no entanto, ser bastante afetado pelo grau de longevidade da população. 

 

O Quadro 36  apresenta os dados relativos ao total de óbitos, sem diferenciação na faixa 

etária, bem como o total de óbitos infantis no município entre os anos de 2011 e 2020. 

 

 

 

Quadro 36: Mortalidade no município. 

Indicadores de 
mortalidade 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total  4.044 3.992 4.062 4.031 4.177 4.417 4.274 4.180 4.466 4.860 

Infantis (menos de 1 
ano) 

90 97 86 97 80 77 68 76 79 72 

Mortalidade infantil 
por 1.000 nascidos-
vivos 

13,78 14,27 13,24 14,33 11,90 12,30 10,32 11,66 12,23 11,91 

Fonte: DATASUS, 2022. 

De modo geral é possível observar um aumento no número de óbitos ao longo dos anos 

(Figura 34). 

Figura 34: Óbitos entre os anos de 2011 e 2020. 

 

Fonte: DATASUS, 2022. 

Na Figura 35 estão descritos em gráfico os percentuais referentes a causas de óbitos 

(segundo tipos de doenças listadas em capítulos do CID10) dentre uma quantidade total de 

4860, no ano de 2020. 
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Figura 35: Causas de Óbitos do ano de 2019. 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2022. 

5.5.3.2 Cobertura Vacinal 

No Quadro 37 são apresentados os dados da cobertura vacinal no Município de Juiz de Fora 

entre os anos de 2011 e 2020. Os números obtidos representam a quantidade por tipo de 

Imunobiológico, de acordo com o Sistema de Informação do Programa Nacional de 

imunizações (SI-PNI). 

Quadro 37: Cobertura Vacinal por Tipo de Imunobiológico (% do público alvo) . 

Imunobiológicos 2019 2020 2021 

BCG 43,56 62,78 51,9 

Hepatite B em crianças até 30 dias 42,97 61,95 52,2 

Rotavírus Humano 44,55 61,34 41,65 

Meningococo C 43,87 58,91 40,11 

Hepatite B 33,01 58,08 40,54 

Penta 33,01 58,08 40,54 

Pneumocócica 45,96 63,63 43,12 

Poliomielite 43,36 57,38 40,26 

Poliomielite 4 anos 31,36 57,02 32,18 

Febre Amarela 48,85 55,18 37,78 

Hepatite A 45,41 59,66 41,81 

Pneumocócica (1º ref) 42,83 58,59 42,29 

Imunobiológicos 2019 2020 2021 

Meningococo C (1º ref) 41,89 57,09 40,88 

Poliomielite (1º ref) 34,41 51,72 34,55 

Tríplice Viral  D1 67,81 63,36 47,37 

Tríplice Viral  D2 59,06 40,54 28,8 

Tetra Viral (SRC+VZ) 2,87 4,05 2 

DTP - - - 

DTP REF (4 e 6 anos) 24,98 62,4 36,44 

Tríplice Bacteriana (DTP) (1º ref) 26,42 56,88 38,36 

Dupla adulto e tríplice acelular 
gestante 

24,36 14,87 - 

dTpa gestante 38,05 45,14 - 

Tetravalente (DTP/Hib) (TETRA) - - - 

Fonte: DATASUS, 2022. 

 

É possível visualizar que para o ano de 2021 a Hepatite B em crianças de até 30 dias possui 

maior cobertura vacinal, seguida diretamente da BCG e da Tríplice Viral D1, com   52,2, 51,9, 

e 47,37 % de vacinação atingida no público alvo respectivamente. Considerando a série 

histórica por completo a Tríplice Viral D1 possui maior cobertura vacinal, porém é possível 

visualizar um decréscimo na cobertura de vacinação no último ano 

5.5.1 Morbidade 

A Morbidade é um índice dentro da epidemiologia que representa os indivíduos de uma região 

(país, estado, município, distrito municipal, bairro) que adoeceram e/ou que passaram por 

internações num determinado período de tempo.  

 

Quanto a morbidade, se faz necessário destacar os problemas atrelados ao Aedes aegypti e 

a dengue. A dengue é considerada a única arbovirose completamente adaptada aos seres 

humanos e possui ampla circulação em áreas urbanas, especialmente grandes cidades de 

países tropicais. O Brasil é o país mais afetado pela dengue das Américas, as condições 

favoráveis à sua proliferação tanto nos aspectos naturais (país tropical com elevada 

umidade), quanto nos aspectos humanos, explicam os elevados números de casos. Juiz de 

Fora enfrentou em 2010 a primeira epidemia de dengue. Segundo os dados da secretaria de 

Saúde de Minas Gerais, registaram-se 9.273 casos notificados. 
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 No ano de 2016, o município registrou o maior número de notificações de casos de dengue, 

segundo dados do Centro de Vigilância em Saúde de Juiz de Fora, foram 34.699 notificações. 

Neste mesmo ano, 2016 foi assinado o decreto de situação de emergência relativa à 

infestação do agente transmissor da dengue. 

 

Juiz de Fora conta com um programa de ação ‘’#JFcontraoAedes’’ onde a equipe de combate 

à dengue realiza visitas as residências, orientando os moradores, monitorando e verificando 

assim a existência de focos do mosquito da dengue e eliminando-os. Porém a equipe técnica 

de combate à dengue possui grandes dificuldades com a falta de acesso às residências, por 

ausência dos moradores ou até mesmo, a não permissão da entrada do profissional 

responsável nas residências. Acarretando problemas visto que parte dos criadouros estão 

dentro das residências, em vasos de plantas, garrafas, latas, etc.,  

 

Figura 36: Número de casos de dengue ocorridos em Juiz de For a entre o período de 2008 a 2017 

 

Fonte: Centro de Vigilância em Saúde de Juiz de Fora (2020) apud (SÁ, M.H., MAZETTO, F. A. 2021)  

O Quadro  38 apresenta os resultados para Juiz de Fora no ano de 2021. Os números mais 

significativos dentre o total são as internações por algumas doenças infecciosas e parasitárias 

(capítulo I), por gravidez, parto e puerpério (capítulo XV), por doenças do aparelho circulatório 

(capítulo IX) e neoplasias (capítulo II). 
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Quadro  38: Quantidade de Internações por Grupo e Faixa Etária no ano de 2021. 

 Morbidades Menor 1 ano 1 a 4 anos 5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 19 anos 20 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 59 anos 60 a 69 anos 70 a 79 anos 80 anos e mais Total 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 176 79 60 41 45 228 501 708 1089 1176 957 567 5627 

II. Neoplasias (tumores) 6 50 26 82 38 126 191 472 751 861 507 170 3280 

III. Doenças sangue órgãos hematopoiéticos e 

transtornos imunitários 
9 9 8 6 2 14 11 12 15 22 23 24 155 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e 

metabólicas 
14 11 10 29 9 22 39 44 77 107 85 71 518 

V. Transtornos mentais e comportamentais 1 1 - 3 34 174 191 169 129 62 23 33 820 

VI. Doenças do sistema nervoso 34 40 15 20 20 43 70 77 90 80 46 39 574 

VII. Doenças do olho e anexos 1 3 6 2 3 10 6 24 56 59 22 6 198 

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastoide 1 6 2 - 1 4 1 4 2 4 2 1 28 

IX. Doenças do Aparelho circulatório 12 5 6 10 17 63 129 315 732 1121 870 446 3726 

X. Doenças do Aparelho respiratório 156 128 67 18 10 54 57 86 141 196 176 174 1263 

XI. Doenças do Aparelho digestivo 41 24 46 43 65 197 243 298 348 385 204 108 2002 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 17 38 29 20 7 49 58 49 94 102 83 47 593 

 Morbidades Menor 1 ano 1 a 4 anos 5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 19 anos 20 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 59 anos 60 a 69 anos 70 a 79 anos 80 anos e mais Total 

XIII.Doenças sistema osteomuscular e tecido 

conjuntivo 
2 10 10 20 12 47 82 86 120 114 53 22 578 

XIV. Doenças do Aparelho geniturinário 34 20 20 21 59 205 240 237 242 302 196 136 1712 

XV. Gravidez, parto e puerpério - 1 - 13 557 2317 1330 170 - 1 - - 4389 

XVI. Algumas afecções originadas no período 

perinatal 
831 2 - - 2 7 3 1 1 - 2 - 849 

XVII. Mal formação congênita, deformidades e 

anomalias cromossômicas 
60 40 19 23 21 23 11 5 10 7 4 - 223 

XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de 

exames clínicos e de laboratório, não classificados 

em outra parte 

13 10 11 7 15 25 33 33 54 62 50 30 343 

XIX. Lesões, envenenamento e algumas outras 

consequências de causas externas 
20 97 93 108 181 674 612 518 546 425 268 193 3735 

XXI. Contatos com serviços de saúde 3 30 26 36 38 149 195 148 130 117 43 30 945 

TOTAL 1431 604 454 502 1136 4431 4003 3456 4627 5203 3614 2097 31558 

 Fonte: DATASUS, 2022. 
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5.6 HABITAÇÃO 

5.6.1 Características dos Domicílios 

No  Quadro 39 e na Figura 37 estão representados os números percentuais relacionados ao 

saneamento básico no Município de Juiz de Fora, de acordo com dados censitários dos anos 

de 1991, 2000 e 2010. 

Quadro 39: Acesso ao Saneamento. 

Característica dos domicílios: Saneamento 1991 2000 2010 

% da população em domicílios com água 
encanada 

96,6 98,44 97,98 

% da população em domicílios com coleta de 
lixo. 

90,25 98,62 99,13 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2022. 

 

Figura 37: Evolução Indicadores de Habitação. 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2022. 

 

Seguidamente, elencam-se, no amostral de domicílios particulares permanente do município, 

as características dos materiais das habitações. Os dados obtidos a partir de pesquisa do 

IBGE são indicadores de condições econômicas habitacionais, e estão listados e ilustrados 

no Quadro 40 e Figura 38 

Quadro 40: Materiais das Paredes Externas das Estruturas. 

Características dos domicílios: Material - Censo 2010 Domicílios % 

Domicílios particulares permanentes 170.487 - 

Alvenaria com revestimento 152.435 89,41 

Alvenaria sem revestimento 17456 10,24 

Madeira Aparelhada 138 0,08 

Madeira aproveitada 128 0,08 

Palha 26 0,02 

Taipa revestida 85 0,05 

Outro material 220 0,13 

Fonte: IBGE, 2010. 

Figura 38: Materiais Utilizados nos Domicílios. 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

De acordo com o Censo de 2010, Juiz de Fora possuía, dentre seus 170.487 domicílios 

particulares permanentes, parcela de 89,41% de habitações construídas em alvenaria com 

revestimento, 10,24% de habitações de alvenaria sem revestimento. Em 2021 o município de 

Juiz de Fora conta com 268.292 imóveis e 188.426 domicílios. Os demais valores mostraram-

se de pouca relevância quando comparados com os anteriormente explicitados. Sendo eles 

0,8% de domicílios feitos com madeira aparelhada, 0,8% domicílios construídos com madeira 

aproveitada, 0,02% com palha, 0,05% com taipa e os 0,13% restantes com outros materiais 

não especificados. 
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5.7 EDUCAÇÃO 

5.7.1 Taxa de Analfabetismo 

Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil a taxa de analfabetismo é a razão 

entre a população de 15 anos ou mais de idade que não sabe ler nem escrever um bilhete 

simples e o total de pessoas nesta faixa etária multiplicado por 100. 

 

O  Quadro 41 e a Figura 39 representam os números e gráfico do panorama desta taxa no 

Município de Juiz de Fora. 

 

Quadro 41: Panorama da Taxa de Analfabetismo. 

Taxa de Analfabetismo - População com 15 anos ou mais 

Ano Juiz de Fora Minas Gerais Brasil 

1991 7,55 18,19 20,07 

2000 4,71 11,96 13,63 

2010 3,25 8,31 9,61 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2022. 

Figura 39: Taxa de Analfabetismo. 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2022. 

Os dados oriundos dos Censos demográficos dos anos de 1991, 2000 e 2010, para as três 

populações consideradas, mostram uma redução na taxa de analfabetismo em 

aproximadamente duas décadas. Para Juiz de Fora, esta queda foi de 7,55% para 3,25%, 

em comparação ao estado e ao país, que, respectivamente, decaíram de 18,19% para 8,31% 

e 20,07% para 9,61% respectivamente. Em 2010, o município de Juiz de Fora esteve a cerca 

de 5 e 6 pontos percentuais, respectivamente, abaixo dos valores estadual e nacional. 

5.7.2 Expectativa de Anos de Estudo 

A expectativa de Anos de Estudo de uma população serve como indicador do número de 

anos de estudo que uma criança que inicia a vida escolar no ano de referência deverá 

completar ao atingir a idade de 18 anos, se os padrões atuais se mantiverem ao longo de sua 

vida escolar. 

 

O  Quadro 42 e a Figura 40 listam a expectativa de Anos de Estudo para os anos de 1991, 

2000 e 2010, considerando os três contextos: municipal, estadual e nacional.  

 

O Município de Juiz de Fora, de forma semelhante aos panoramas do estado de Minas Gerais 

e do Brasil, mostrou que seus números tiveram um pequeno crescimento ao longo do período 

de 1991 a 2010. 

 

Quadro 42: Panorama da Expectativa de Anos de Estudo. 

Ano Juiz de Fora Minas Gerais Brasil 

1991 9,37 8,36 8,16 

2000 9,83 9,16 8,76 

2010 9,91 9,38 9,54 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2022. 
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Figura 40: Expectativa de Anos de Estudo. 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2022. 

5.7.3 Índice de Educação Básico 

Calcular o Índice de Educação Básica (IDEB) permite que metas de qualidade de educação 

pública (segundo as redes de ensino Federal, Estadual e Municipal) sejam estabelecidas 

pelos municípios. Para o cálculo do IDEB são levadas em consideração valores de taxa de 

rendimento escolar, relacionado às aprovações, e as médias de desempenho em exames 

padronizados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP). 

 

No Quadro 43 e na Figura 41 observam-se as comparações para diferentes anos das metas 

traçadas e os resultados obtidos, de acordo com o INEP. 

 

Quadro 43: Panorama do Índice de Educação Básica. 

IDEB - Ensino Fundamental 

8ª Série / 9 Ano 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

Meta do Município 3,4 3,6 3,9 4,3 4,6 4,9 5,2 

Resultado 3,8 4,0 4,1 4,4 4,2 4,1 4,2 

Fonte: IDEB/INEP, 2020. 

 

O Município de Juiz de Fora apresentou um crescimento constante ao longo dos anos em se 

tratando das metas a serem alcançadas enquanto que os resultados cresceram até 2013. 

Nos anos de 2007 a 2013 os resultados superaram as metas propostas. A partir de 2015 os 

resultados foram inferiores as metas estabelecidas permanecendo relativamente estagnados. 

 

Figura 41: Índice de Educação Básica. 

 

Fonte: IDEB/INEP, 2020. 

5.7.4 Estrutura do Sistema de Ensino 

5.7.4.1 Quantidade de Estabelecimentos de Ensino 

De acordo com dados referentes a 2020 do Ministério da Educação (MEC), o município de 

Juiz de Fora possui estabelecimentos de ensino de educação básica, enquadrados como 

estaduais, municipais e particulares. 

 

Como denotado no  Quadro 44 a seguir, dentre o total, os estabelecimentos que oferecem 

ensino da modalidade de educação infantil são 245, os de ensino fundamental são 213, e os 

de ensino médio totalizam em 64.  
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Quadro 44: Número de Estabelecimentos de Ensino no ano de 2021. 

Modalidade de Ensino Federal Estadual Municipal Privado Total 

Educação Infantil - - 117 252 245 

 Educação Infantil (Creche) - - 35 129 164 

Educação Infantil (Pré-
Escola) 

- - 82 123 205 

Ensino Fundamental 3 67 147 115 213 

Ensino Fundamental (Anos 
Inicias) 

1 28 87 74 190 

Ensino Fundamental (Anos 
Finais) 

2 39 60 41 142 

Ensino Médio - - - - 64 

TOTAL 6 134 528 734 522 

*A soma das parcelas pode divergir do total no caso de algum estabelecimento disponibilizar mais de uma 
modalidade, de acordo com a Sinopse Estatística da Educação Básica. 

Fonte: MEC, 2021. 

 

Nota-se que a quantidade de estabelecimentos de educação infantil é superior aos de ensino 

fundamental e médio, com maior quantidade de estabelecimentos destinados à Educação 

Infantil na modalidade de Pré-Escola. 

 

No Quadro 45 abaixo, estão listados os números de docentes na educação básica de acordo 

com a modalidade de ensino e com a dependência administrativa. No município atuam 1729 

docentes que trabalham em instituições com educação infantil, 4258 com ensino fundamental 

e 1523 com ensino médio. 

 

Quadro 45: Docentes na educação básica no ano de 2020. 

Modalidade de Ensino Federal Estadual Municipal Privado Total 

Educação Infantil - - 981 849 1729 

 Educação Infantil (Creche) - - 277 466 722 

Educação Infantil (Pré-Escola) - - 704 383 1075 

Ensino Fundamental 107 1181 2373 1244 4258 

Ensino Fundamental (Anos 
Inicias) 

37 381 1442 650 2356 

Ensino Fundamental (Anos 
Finais) 

70 800 931 594 2181 

Modalidade de Ensino Federal Estadual Municipal Privado Total 

Ensino Médio - - - - 1523 

TOTAL 214 2362 6708 4186 7510 

*A soma das parcelas pode divergir do total no caso de algum docente que trabalhe em mais de uma 
modalidade ou dependência administrativas, de acordo com a Sinopse Estatística da Educação Básica. 

Fonte: Censo Escolar - EBGE, 2020. 

5.7.4.2 Quantidade de Matrículas 

O Quadro 46 e a Figura 42 apresentam o número de matriculados em cada modalidade de 

ensino (não incluindo alunos do ensino superior). 

Quadro 46: Panorama do  Número de Alunos Matriculados. 

Ano Ensino Infantil Fundamental Médio Total  

2010 16.704 69.284 19.361 105.349 

2011 17.371 67.316 19.919 104.606 

2012 18.159 64.990 20.584 103.733 

2013 17.737 63.556 19.760 101.053 

2014 19.361 62.263 19.224 100.848 

2015 18.978 61.024 17.832 97.834 

2016 19.594 60.465 18.727 98.786 

2017 19.917 59.774 18.947 98.638 

2018 19.910 59.553 18.685 98.148 

2019 19.664 59.228 17.522 96.414 

2020 18.566 59.368 17.444 95.378 

 Fonte: IBGE, 2020. 
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Figura 42: Número de Alunos Matriculados. 

 

Fonte: IBGE, 2020. 

Entre 2010 e 2020 o município reduziu seu número de matrícula escolar total em quase 10%. 

Mais especificamente, as quedas na quantidade de matrículas no ensino fundamental e 

médio foram as mais acentuadas, enquanto as matrículas no ensino infantil em contrapartida 

aumentaram cerca de 11%. 

 

A origem do ensino superior em Juiz de Fora se relaciona com a formação do Instituto 

Metodista Granbery e da Academia de Comércio. O Granbery oferecia inicialmente os cursos 

elementar e ginasial além do teológico. As aulas eram ministradas pelos missionários e 

também por professores leigos. Assim, em meados de 1904, foram criados os primeiros 

cursos superiores em Juiz de Fora: o curso de Odontologia e o curso de Farmácia. No ano 

de 1911, o Granbery também criou a Escola de Direito. Em 1914 a Escola de Farmácia e 

Odontologia se tornou independente. 

 

A Sociedade Anônima Academia de Comércio foi oficialmente fundada em 1891. Em 1909, 

foi criado o Instituto Politécnico, disponibilizando para o mercado de trabalho, em 1912, os 

primeiros engenheiros de obras públicas e eletricistas. Em 1914, a Academia de Comércio 

sofreu uma crise que levando ao desligamento de professores do Instituto Politécnico da 

Congregação, que fundaram a Escola de Engenharia de Juiz de Fora, fazendo com que a 

Academia encerrasse as atividades do curso Politécnico. 

 

A partir de 1913 as instituições de ensino superior se desvincularam das instituições 

religiosas. Na década de 1930, assiste-se a um cenário de expansão do ensino superior em 

Juiz de Fora.  

 

A Escola de Medicina foi criada em 1935 e funcionou por dois anos nas dependências da 

Faculdade de Farmácia e Odontologia. No ano de 1952, dissidentes se reuniram para recriar 

a Faculdade de Medicina de Juiz de Fora, contando com apoio financeiro dos Governos 

Federal, Estadual e Municipal, em 1955, ela foi oficialmente reconhecida pelo Ministério da 

Educação e Cultura – MEC. 

 

A Academia de Comércio criou, em 1941, a Faculdade de Administração e Finanças, em 

1944, a Faculdade de Filosofia e letras (FAFILE), que ofertavam os cursos de Ciências 

Sociais, letras Clássicas e letras Anglo-Germânicas. Ao longo de sua história, diversos outros 

cursos foram introduzidos em sua grade curricular. 

 

Juiz de Fora foi a segunda cidade do interior do país a ser beneficiada com uma universidade 

federal durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek em 1960. 

 

A instituição foi formada a partir da congregação de estabelecimentos de ensino superior da 

cidade, reconhecidos e federalizados. As faculdades que se agregaram nessa formação 

foram as de Medicina, Engenharia, Ciências Econômicas, Direito, Farmácia e Odontologia, 

formando os primeiros cursos oferecidos pela UFJF. Após um curto período foram vinculados 

os cursos de Geografia, letras, Filosofia, Ciências Biológicas, Ciências Sociais e história, 

oriundos da FAFILE.  

 

No ano de 2022, quando se refere ao ensino superior na cidade de Juiz de Fora, destaca-se 

a UFJF- Universidade Federal de Juiz de Fora, contando com 18.884 matriculas de 

graduação presencial (2018), exemplos de instituições de ensino superior que atendem a 

população de Juiz de Fora. A UFJF ocupa a posição 987 no ranking mundial da Center for 
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World University Rankings 2021-2022 (CWUR) que classifica as Universidades ao redor do 

mundo, ou seja a Universidade Federal de Juiz de Fora está entre as mil melhores 

universidades do mundo. Entre as mais de 19.700 entidades de ensino superior avaliadas. 

Tratando apenas do Brasil, a universidade ocupa a posição de 14° melhor universidade do 

Brasil.  No Quadro 47 a seguir as principais instituições de ensino superior de Juiz de Fora 

estão destacadas. 

 

Quadro 47 : Principais Instituições de Ensino Superior em Juiz de Fora 

Principais  Universidades em Juiz de Fora 

 Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF 

Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais   IFSEMG 

Instituto Superior de Educação Carlos Chagas  ISECC 

Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora CES -JF 

Faculdade Juiz de Fora  FJF 

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora FCMS 

Faculdade de Tecnologia Luiz Adelar Scheuer  FATEC 

Faculdade Metodista Granbery  FMG 

Faculdade do Sudeste Mineiro  FACSUM 

Faculdades Integradas Vianna Júnior FIVJ 

Fonte: Elaborado pela Ampla, 2022. 

 

5.8 TRABALHO 

No Quadro 48 e Figura 44 estão dispostas as taxas de atividade e de desocupação e o grau 

de formalização dos ocupados para o município de Juiz de Fora nos anos de 2000 e 2010.  

 

Quadro 48: Composição da população de 18 anos ou mais de idade. 

Situação de Ocupação 2000 2010 

Taxa de atividade (%) 64,19 66,51 

Taxa de desocupação (%) 13,47 7,45 

Grau de formalização dos ocupados (%) 72,24 73,74 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2022. 

 

Figura 43: Composição da população de 18 anos ou mais de idade no ano de 2000. 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2022. 

Figura 44: Composição da população de 18 anos ou mais de idade no ano de 2010. 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2022. 

 

Numa década, a taxa de atividade no município aumentou de 64,19% para 66,51%, enquanto 

que a taxa de desocupação caiu de 13,47% para 7,45%. Ainda, para este mesmo espaço 

amostral, nota-se uma evolução no grau de formalização dos ocupados, que subiu de 72,24% 

para 73,74%. 
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Dentre os ocupados de 18 anos ou mais de idade, no Quadro 49, destaca-se o crescimento 

do nível educacional entre os anos 2000 e 2010. A parcela de concluintes do ensino 

fundamental subiu de 58,61% para 71,10%, os que possuem ensino médio completo foram 

de 40,56% para 53,19% em uma década, já os ocupados com ensino superior completo 

passaram de 12,40% para 19,17%. 

Quadro 49: Nível educacional dos ocupados de 18 anos ou mais de idade. 

Nível educacional dos ocupados 2000 2010 

% dos ocupados com fundamental completo 58,61 71,10 

% dos ocupados com ensino médio completo 40,56 53,19 

% dos ocupados com ensino superior completo 12,40 19,17 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2022. 

No Quadro 50, estão apresentadas as quantidades correspondentes à população ocupada 

segundo as atividades econômicas no ano de 2010 através da CNAE Domiciliar 2.0 (é a 

classificação de atividades econômicas derivada da Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas-CNAE 2.0), já dividido entre homens e mulheres. 

 

Quadro 50: População ocupada segundo as atividades econômicas em 2010. 

Atividade Econômica Homens Mulheres Total 

Administração pública, defesa e seguridade social 8.923 4.614 13.537 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 
aquicultura 

4.924 1.741 6.665 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 
descontaminação 

1.686 539 2.225 

Alojamento e alimentação 4.776 6.143 10.919 

Artes, cultura, esporte e recreação 1.976 1.363 3.339 

Atividades administrativas e serviços 
complementares 

5.721 3.368 9.089 

Atividades financeiras, de seguros e serviços 
relacionados 

1.895 1.843 3.738 

Atividades imobiliárias 1.487 680 2.167 

Atividades mal especificadas 8.418 5.487 13.905 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 4.178 3.891 8.069 

Comércio, reparação de veículos automotores e 
motocicletas 

26.170 19.303 45.473 

Construção 19.884 681 20.565 

Atividade Econômica Homens Mulheres Total 

Educação 5.107 11.718 16.825 

Eletricidade e gás 354 62 416 

Indústrias de transformação 16.582 11.445 28.027 

Indústrias extrativas 508 60 568 

Informação e comunicação 2.288 769 3.057 

Outras atividades de serviços 2.908 5.855 8.763 

Saúde humana e serviços sociais 4.095 10.654 14.749 

Serviços domésticos 1.745 20.378 22.123 

Transporte, armazenagem e correio 11.076 1.410 12.486 

TOTAL 134.701 112.004 246.705 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Os dados demonstram que o comércio é o setor mais representativo nos números de 

empregos.  

 

5.9 COMUNICAÇÃO 

A seguir, o  Quadro 51 e a  Figura 45 lista os números pertinentes ao acesso à comunicação, 

representados pela listagem de domicílios com bens duráveis como rádios, televisões, 

telefones e computadores. 

Quadro 51: Acesso à Comunicação. 

Características dos domicílios: Comunicação - Censo 
2010 

Domicílios % 

Domicílios particulares permanentes  170.487 - 

 Rádio 155.886 91,44 

 Televisão 167.722 98,38 

 Telefone celular 145.886 85,57 

 Telefone fixo 110.812 65,00 

 Microcomputador 90.996 53,37 

 Microcomputador com acesso à internet 74.292 43,58 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Figura 45: Porcentagem de Domicílios com Acesso a Meios de Comunicação.  

 
Fonte: IBGE, 2010. 

Dentre os domicílios particulares permanentes, acima de 91% possuem rádio, 98,38% 

possuem pelo menos um televisor, 85,57% possuem telefone celular e exatos 65% possuem 

telefone fixo. Além disso, 53,37% desses domicílios possuem microcomputadores, sendo 

mais de 80% desta parcela composta por microcomputadores com acesso à internet. 

 

5.10 INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS E OUTROS SERVIÇOS 

É de responsabilidade da empresa de Correios e Telégrafos (EBCT), os serviços de correios 

e telégrafos no município, e conforme Anuário Estatístico de Juiz de Fora de 2008, o município 

conta com 6 agências próprias; 9 agências franqueadas; 3 agências comunitárias nas vilas e 

núcleo urbano de Toledos; 21 postos de venda de produtos; 27 caixas de coletas, 1 Centro 

de Triagem e 3 Centros de Distribuição Domiciliar.  

 

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) possuía no seu quadro de pessoal 

899 funcionários, dos quais 211 eram atendentes comerciais, 657 carteiros e 31 com outras 

funções. 

 

Em termos de rede bancária, Juiz de Fora possui uma ampla rede de serviços bancários que 

atende não somente ao município, mas a municípios vizinhos. Dentre as agências existentes 

citam-se: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Santander, Itaú, dentre 

outros. A avenida Barão do Rio Branco concentra inúmeras agências.  

 

Outro ponto de grande importância no âmbito econômico e bancário da cidade de Juiz de 

Fora é a história do Banco do Crédito Real, a instituição bancária mais antiga de Minas Gerais, 

criada em 1889 por D. Pedro II.  Foi criada com o objetivo de proporcionar à lavoura de Minas 

Gerais meios mais fáceis de realizar empréstimos sobre hipoteca e penhor agrícola dos 

fazendeiros. O banco se tornou o Museu do Crédito Real no ano de 1964, e está localizado 

no Centro de Juiz de Fora, tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico 

de Minas Gerais (IEPHA). 

 

O acervo do  Museu conta  com uma extensa documentação bancária, com  registros de 

empréstimos e financiamentos, balancetes, relatórios anuais, escrituras, notas promissórias, 

apólice de dívida federal, além de objetos referentes à trajetória do banco e ao mundo das 

finanças, dispõe de peças de mobiliário (escrivaninhas, cofres, mesas, estantes e armários); 

maquinário (máquina de escrever, telefones, relógios, balanças, autenticadores de cheques); 

objetos de escritório (mata-borrão, tinteiros, canetas); cédulas e moedas de bronze, prata de 

diferentes épocas, originárias de diversos países, fotografias, filmes e livros. 
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Figura 46: Bancos em Juiz de  Fora 

 

Fonte: Elaborado pela Ampla, 2022. 

 

6 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE 

6.1 ASPECTOS GERAIS DO AMBIENTE 

6.1.1 Climatologia 

Influenciado pelos fatores naturais de cobertura vegetal, relevo e altitude, conforme o Sistema 

de Classificação Climática (SCC) de Köppen, há 5 tipos climáticos em Minas Gerais: dois 

temperados quentes (Cwb, Cwa), um tropical (Aw) e dois áridos (BSh e BWh). 

 

Em Juiz de Fora a variedade “Cwa” é predominante, correspondendo ao clima subtropical, 

com inverno seco, ou seja, um clima mesotérmico com verões quentes e estação chuvosa 

também no verão. 

 

O município de Juiz de Fora possui temperatura média anual de 19,4°C com médias anuais 

de temperaturas mínimas e máximas nos valores de 15,6°C e 25,0°C, respectivamente, para 

o período de 1991-2020 segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Nos meses 

mais frios (junho, julho e agosto) a média de temperatura mensal é de 17°C, com média de 

temperatura mínima e máxima de 13,0°C e 22,6°C, respectivamente. Nos meses mais 

quentes (janeiro, fevereiro e dezembro) a média de temperatura mensal é de 21,7°C, com 

média de temperatura mínima e máxima de 17,9°C e 27,3°C, respectivamente. 

 

Conforme a PJF (JUIZ DE FORA, 2004), os desníveis topográficos existentes e a influência 

dos fatores antrópicos produzem microclimas dentro do perímetro urbano. Os diferentes 

níveis topográficos de mais de 200 metros em alguns pontos, condicionam situações 

topoclimáticas diferenciadas, ajustando uma dinâmica variada no sistema atmosférico.  

 

Em relação às chuvas, o município de Juiz de Fora possui precipitação média anual de 1564,8 

mm para o período de 1991-2020 segundo o INMET. Nos meses menos chuvosos - junho, 

julho e agosto - a média de precipitação mensal é de 16,8 mm enquanto que nos meses mais 

chuvosos - janeiro, dezembro e novembro - a média de precipitação é de 281,3 mm. 
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Na Figura 47 a seguir é possível observar o climatograma histórico da cidade de Juiz de Fora 

para os anos de 1991 à 2021 

Figura 47: Climograma Histórico de Juiz de Fora 

 

Fonte: Climate-data.org 

6.1.2 Geologia 

Os domínios geológicos da região na qual se insere Juiz de Fora são conformados por 

unidades de grande extensão, sendo o “Complexo Juiz de Fora” e a unidade “Gnaisse 

Piedade”. As rochas destas unidades são metamórficas, coerentes, duras e resistentes, 

destacam-se, ainda, por serem muito antigas e terem sido submetidas a intensos 

dobramentos, falhamentos e fraturamentos. São encontrados sobre a litologia materiais 

residuais, coluviais e aluviais (sedimentos aluvionares), com espessuras e características 

particulares distintas.  

 

Segundo Duarte et. al (2003, apud, EDUARDO, 2018) os embasamentos geológicos que 

constituem o município de Juiz de Fora são: Complexo Juiz de Fora e o Complexo 

Mantiqueira. Quanto ao Complexo Juiz de Fora, este abriga rochas metamórficas 

ortoderivadas, além de formações ortognaisses e metabasitos com paragêneses da fácies 

granulito com alto grau de metamorfismo. O complexo abrange composições enderbíticas e 

charnockiticas, além de rochas máficas e félsicas. Os ortogranulitos formados possuem 

estrutura maciça, textura granoblática e coloração esverdeada ou caramelo. 

 

Já o Complexo Mantiqueira abriga biotita-hornoblenda, gnaisses cinzentos, bandados, por 

vezes migmatitos, de composição tonalitica a granodiorítica, com bandas, enclaves e/ou 

lentes centimétricas a métricas, e localmente corpos tabulares discordantes de rochas 

metabásicas. (DUARTE,et. al (2003, apud, EDUARDO, 2018) 

 

O Complexo Juiz de Fora (PEJF) estende-se continuamente em toda a porção meridional do 

perímetro da sede, fazendo contato, ao norte, com as rochas do domínio Gnaisse Piedade. 

As rochas mais antigas pertencem a este Complexo. Seu grau de metamorfismo é médio, 

devido às condições rigorosas de pressão e temperatura, fruto ainda de deformações e 

recristalizações.  

 

Desse modo contido nos limites do município encontram-se as formas geológicas citadas e 

explicitadas abaixo, apresentadas na Figura 48. 

 

 NP3e_gamma_1S - Granitóides tipo S, sinorogênicos;  

 NP3s_gamma_2Spu - Granitóide foliado, tipo S;  

 NPaman - Migmatito Alagoa, diatexito;  

 NPaq - Andrelândia, quartzítica;  

 NPax  - Andrelândia, xistos e paragnaisses;  

 NPps - Porongos, unidade sedimentar;  

 PP2jfc - Ortognaisse granulítico charnoenderbítico;  

 PP2jfe - Juiz de Fora, enderbito;  

 PP2jft - Juiz de Fora, tonalítica;  

 PP2pd - Augengnaisse Pinaúva. 
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Figura 48: Mapa de unidades geológicas de Juiz de Fora. 
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6.1.3 Geomorfologia 

Juiz de Fora se localiza na Unidade Serrana da Zona da Mata, pertencente à Região 

Mantiqueira Setentrional. É caracterizada pelo relevo acidentado, que passa dos 1.000 

metros nos pontos mais elevados. Os padrões de relevo apresentam tendência ao controle 

estrutural, como pode ser visto nas cartas topográficas do IBGE (Escala 1/50.000), onde 

alinhamento dos topos de morros é notório.  

 

Observa-se a seção alargada nos Patamares de Juiz de Fora, no qual se encontra a sede 

urbana de Juiz de Fora. Outras formações de relevância são os Alinhamentos de cristal da 

Depressão do rio Paraíba do Sul, além das Serranias da Zona da Mata Mineira.  

 

O município de Juiz de Fora se encontra no domínio dos “mares de morros” florestados, 

característico por apresentar um relevo movimentado com vertentes convexas ou côncavo-

convexas e planícies meândricas, anteriormente cobertas por vegetação florestal. 

 

O relevo da cidade possui grande distinção. É evidente que exista uma “cidade alta” em Juiz 

de Fora. A ocupação da cidade alta teve seu início em uma planície altimontana e em seguida 

se expandiu para os pontos mais elevados. 

 

Em relação a topografia, tem-se um município predominantemente montanhoso. Este é 

abrangido principalmente por cotas altimétricas de 700 a 800 metros, contudo possui também 

na região sul e sudeste algumas áreas mais baixas, com um pouco mais de 500 metros, 

conforme é apresentado na Figura 50, onde encontram-se as áreas de várzea do Rio 

Paraibuna. 

 

O Setor Norte do município compreende a RP Norte, RP Centro-Oestes e a RP – Nordeste. 

No Setor Norte o relevo possui variação altimétrica de 392 metros, no ponto mais alto conta 

com 1072 m de altitude e no ponto mais baixo com 680 m de altitude. A topografia é 

mamelonizada em morros de dissecação heterogênea, com topos e vertentes 

predominantemente convexos.  

 

O Setor Norte do município é caracterizado pela presença de vales mais abertos e 

compartimentos do relevo com menores amplitudes altimétricas como morrotes com topos 

aplainados e algumas colinas pequenas que favorecem a ocupação, apresentando o cenário 

mais favorável à expansão da malha urbana. 

 

Pode-se observar na Figura 49, essas separações e aquelas predominantes na área do 

município de Juiz de Fora. 
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Figura 49: Mapa de unidades geomorfológicas de Juiz de Fora. 
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Figura 50: Mapa de hipsometria de Juiz de Fora. 
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6.1.4 Pedologia 

A classificação pedológica simplificada disponibilizada no IGAM pode ser observada na 

Figura 51 descrita conforme o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos da EMBRAPA. 

 

Quase toda a extensão do município é composta por latossolos. Os latossolos são solos 

minerais, homogêneos, com pouca diferenciação entre os horizontes ou camadas, 

reconhecido facilmente pela cor quase homogênea do solo com a profundidade. São solos 

profundos, bem drenados e com baixa capacidade de troca de cátions, com textura média ou 

mais fina (argilosa, muito argilosa) e, com mais frequência, são pouco férteis. 

 

Já os neossolos, presentes em uma pequena porção ao oeste do município, caracterizam-se 

por apresentar pequena profundidade (rasos) ou por predomínio de areias quartzosas ou pela 

presença de camadas distinta herdadas dos materiais de origem. 

 

A área urbana do distrito sede corresponde a 430,4 Km² (29,9%) do total territorial do 

município, enquanto a área de urbanização específica apresenta 311,17 km², correspondente 

a 21,70% da área municipal total. A Figura 51 apresenta a delimitação dessas áreas, 

apresentando ainda as vilas e núcleos urbanos. No mapeamento também é apresentado o 

atual uso do solo urbano do município, obtido a partir da plataforma Mapbiomas (2020). 

Observa-se que a área urbana ocupada não compreende integralmente todas as áreas de 

urbanização dispostas pelo Plano Diretor, representando 11,94% do total territorial 

considerado urbano pela Lei. 
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Figura 51: Mapa de unidades pedológicas de Juiz de Fora. 
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6.1.5 Recursos Hídricos 

O município de Juiz de Fora se localiza na bacia do Médio rio Paraibuna, na mesorregião Sul 

- sudoeste, pertencendo à bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, na Unidade de 

Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos.  

 

A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul possui área de 55.500 km², ocupando terras dos 

estados de São Paulo (13.900 km²) e Rio de Janeiro (20.900 km²) e Minas Gerais (20.700 

km²). O rio Paraíba do Sul nasce na Serra da Bocaina, no estado de São Paulo, a 1.800 m 

de altitude, e deságua no norte fluminense, no município de São João da Barra. Entre seus 

afluentes mais importantes, destacam-se, pela margem esquerda, os rios Jaguari, Paraibuna, 

Pirapetinga, Pomba e Muriaé e pela margem direita, Bananal, Piraí, Piabanha e Dois Rios.  

 

O rio Paraibuna localiza-se na área de atuação do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes 

Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna, que abrange uma população estimada de 

aproximadamente 636.902 habitantes e possui área de drenagem de 7.199 km², conforme 

dados do Portal dos Comitês do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). A bacia 

hidrográfica dos rios Preto e Paraibuna, na área de abrangência do Comitê agregam 30 

municípios (22 municípios com sede na bacia) sendo eles: Além Paraíba, Antônio Carlos, 

Belmiro Braga, Bias Fortes, Bicas, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Chácara, 

Chiador, Coronel Pacheco, Ewbank da Câmara, Guarará, Juiz de Fora, Lima Duarte, Mar de 

Espanha, Maripá de Minas, Matias Barbosa, Olaria, Passa Vinte, Pedro Teixeira, Pequeri, Rio 

Preto, Santa Bárbara do Monte Verde, Santa Rita de Ibitipoca, Santa Rita do Jacutinga, 

Santana do Deserto, Santo Antônio do Aventureiro, Santos Dumont, Senador Cortes, Simão 

Pereira. 

 

O rio Paraibuna nasce na Serra da Mantiqueira, no município de Antônio Carlos, numa altitude 

de 1180 m. A partir das nascentes, seu curso tem orientação W-E até proximidades da divisa 

dos municípios Antônio Carlos e Santos Dumont. Nesse trecho de aproximadamente 30 km, 

as cotas altimétricas vão de 1180 m a 750 m. A partir daí, assume a direção NW-SE, 

passando por Juiz de Fora a 680 m de altitude. Em seguida recebe as águas do rio do Peixe 

e do rio Preto pela margem direita e o rio Cágado pela margem esquerda, onde assume o 

sentido N-S até a foz no Paraíba do Sul. Seu trecho final, numa extensão de 44 km, 

corresponde à divisa entre os Estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Da nascente até 

a foz, na cota altimétrica de 258 m, tem comprimento da ordem de 170 km e declividade 

variada, nas proximidades de Juiz de Fora é de aproximadamente 1m/km e no baixo curso é 

de aproximadamente 5m/km. A sub-bacia do rio Paraibuna possui uma área de drenagem de 

8.558 km². (CEIVAP, 2006). 

6.1.6 Hidrogeologia 

Conforme o PSB de Juiz de Fora (2013), na porção mineira da bacia do rio Paraíba do Sul, a 

qual Juiz de Fora está inserida, nota-se nos aquíferos a predominância da formação geológica 

do tipo gnaissico-granítico em toda a área (cerca de 85% de área), com existência de áreas 

constituídas pelas formações geológicas dos tipos xistoso, quartzítico e basáltico.  

 

Mais especificamente na área do município de Juiz de Fora, as unidades aquíferas 

encontradas podem ser classificadas em 4 tipos:  

 

 Aquífero fissurado: correspondem às rochas metamórficas de elevado grau: 

Granulitos, Gnaisses, Charnockitos, Kinsigitos, Migmatitos e Metabásicas. Constituem 

litologias, em geral, bastante impermeáveis que podem acumular água nas fissuras e 

fraturas; 

 Aquífero dos corpos quartzíticos: são rochas que, no geral, diferenciam-se das 

demais metamórficas por se apresentarem relativamente permeáveis; 

 Aquíferos dos solos de alteração ou residuais: a existência de solos espessos 

favorece a formação de solos residuais saturados com capacidade de armazenamento 

de água subterrânea; 

 Aquífero aluvionar: normalmente, os sedimentos aluvionares possuem porosidades 

e permeabilidades elevadas e níveis freáticos pouco profundos, que favorecem o 

acúmulo de água. No entanto, possuem capacidade de armazenamento mais 

reduzida. 
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