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Resumo: 

A Zona da Mata de Minas Gerais ocupa uma área correspondente a 6,1% da 

superfície do Estado, com uma população de 2.017.728 habitantes (IBGE, 2000), distribuída 

por 142 municípios, dos quais 70,23% com menos de 10.000 habitantes. A região apresenta 

elevado grau de urbanização, muito mais em função do êxodo rural do que do crescimento 

vegetativo das cidades. 

Atualmente, com uma economia equivalente a 8,28% do PIB estadual, a Zona da 

Mata apresenta baixo renda per capita e desempenho econômico muito aquém de suas 

potencialidades regionais. Some-se a isso o franco processo de estagnação econômica, 

decréscimo populacional e rebaixamento do índice de qualidade de vida, exacerbando ainda 

mais, os desequilíbrios espaciais intra-regionais. 

 O presente trabalho debruça-se sobre a geohistória da Zona da Mata mineira, 

enfatizando o desmembramento administrativo que, em certa medida, multiplica os 

determinantes sócio-econômicos de sua estagnação. 

Palavras-chave: estagnação, região, urbanização 

Introdução: 

Ainda no período colonial, a Zona da Mata era considerada uma região estratégica 

para os propósitos da coroa, não só por uma vasta reserva de recursos naturais, mas 

principalmente por ter representado, durante várias décadas, uma barreira natural à evasão 

das riquezas minerais da região aurífera. 

Foi sua vegetação natural que lhe deu o nome tradicional que ainda conserva; 

entretanto, paradoxalmente, pode-se afirmar que uma das características atuais da 

paisagem da Zona da Mata é a ausência de matas. Por toda parte o homem substituiu as 

florestas, primeiro pela lavoura de café e posteriormente pelas pastagens, de tal modo que, 

atualmente somente os cumes de algumas elevações possuem acanhadas manchas de 

matas, de florestas residuais. 
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Do final do século XVIII para o século XIX, quando várias famílias tradicionais da 

zona de mineração, migraram em busca de novas oportunidades econômicas, até os anos 

1930, a Zona da Mata, apresentou grande dinamismo no contexto do ciclo cafeeiro, quando 

outras atividades econômicas, como a indústria, o comércio e o setor financeiro, em 

decorrência, também foram dinamizadas. 

A partir dos anos 1930, quando da derrocada do que podemos chamar de primeiro 

ciclo cafeeiro do país e o início da industrialização, a Zona da Mata começa a assistir seu 

esgotamento perdendo sua hegemonia econômica e também política, quando outras regiões 

do Estado, adquirem posição de maior destaque. Progressivamente, os estoques de capital 

aí acumulados vão perdendo substância à medida que se sujeitam ao desgaste, sem 

receberem, no mesmo nível, satisfatória manutenção ou reposição. Na década de 1970, 

alguns projetos são levados a cabo, destacando-se o PRODEMATA e o PROVÁRZEAS, 

entretanto o processo de decadência e estagnação é evidente, vindo a constituir-se em 

área-problema de Minas Gerais, evidentemente pela forte heterogeneidade da região, 

convivendo microrregiões ou municípios de relativo destaque, ao lado de áreas deprimidas 

com indicadores comparáveis à regiões mais pobres do Estado. Tais fatos são revelados 

pelo IDH-M para os anos de 1970, 1980 e 1991, corroborados pelo índice atual, embora 

com correção metodológica. 

A região apresenta elevado grau de urbanização, muito mais em função do êxodo 

rural do que do crescimento vegetativo das cidades. Com 9% do PIB estadual de 1997 e 

8,28% do ano de 2000, segundo a Fundação João Pinheiro; continua a ocupar o terceiro 

lugar na economia mineira; apresentando uma renda per capita baixa e de desempenho 

insatisfatório, não condizente com as potencialidades regionais. 

Ainda que a industrialização e a vocação energética do Estado tivesse iniciado na 

Zona da Mata, atualmente a região é pouco industrializada, ou melhor, com distribuição 

espacial do segmento, concentrado em alguns municípios, como Juiz de Fora (63,1%) 

Cataguases (15,7%) e Ubá (8,5%) do PIB industrial. 

A agropecuária é tradicional, em sua maioria voltada para o atendimento do mercado 

local/regional, com exceções em alguns segmentos como a cafeicultura, a suinocultura e a 

avicultura, localizadas em áreas específicas, os quais, entretanto, não se mostraram 

capazes de promover um processo dinâmico de crescimento das microrregiões. 

A geografia nos fornece elementos, que permitem verificar claramente as 

discrepâncias e, com sua base teórica, o conhecimento mais detalhado da região em 

análise, possibilitando conhecer suas diferenças através das estruturas sociais anteriores, 
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que articulando-se às novas produzem outras situações, que, comparadas possibilitem 

buscar alternativas. 

Considerando os fatos históricos e os dados sobre a população, economia e 

desenvolvimento humano, o presente trabalho busca conhecer, discutir e entender o 

processo de estagnação sócio-econômica da Zona da Mata de Minas Gerais, tendo como 

pano de fundo um processo de incremento populacional urbano, refletindo na 

desvalorização do espaço, na desorganização da agricultura, na ineficácia de captação de 

novos empreendimentos industriais, com reflexo imediato nas condições de vida da 

população daquela região. Dessa forma, debruça-se sobre a geohistória da Zona da Mata 

de MG, enfatizando o enorme parcelamento administrativo municipal e sua constituição 

regional atual, de forte heterogeneidade. 

Aspectos Conceituais e Teóricos: 

Para se compreender a evolução histórica e o processo de construção do espaço 

urbano-regional da Zona da Mata mineira é imperativo recorrer a alguns teóricos vinculados 

à geografia crítica. 

Moraes (1999) aborda em sua obra que as sociedades humanas, para reproduzirem 

as condições de sua existência, estabelecem relações vitais com seu espaço. Logo, tal 

perspectiva nos ajuda a compreender o processo de construção e valorização do espaço, 

seus impactos e reflexos na sociedade, na economia e também no meio cultural. Afinal, 

como nos ensina Milton Santos: “produzir é produzir espaço.” 

Corrêa avança na mesma linha, quando afirma (2001: 148): 

“É conveniente lembrar, contudo, que o espaço urbano é um reflexo tanto de ações 

que se realizam no presente, como também daquelas que se realizaram no passado 

e que deixaram suas marcas impressas nas formas espaciais presentes. Nesse 

sentido o espaço urbano pode ser o reflexo de uma seqüência de formas espaciais 

que coexistem lado a lado, cada uma sendo originária de um dado momento.” 

A sociedade como força produtiva, aliada aos meios por ela mesma criados, é o 

agente da transformação; seja travestida de agricultores ou artesãos, operários ou 

comerciantes, não deixam de participar efetivamente do processo, seja ele perene ou 

transitório, dentro da relação espaço-sociedade. Moraes (2000: 26) aponta sobre essa 

transitoriedade do período colonial: “o movimento era dotado em si de periodização própria, 

a qual revela características específicas a cada conjuntura em face dos variados estímulos 

que lhe vem de fora.” 
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Harvey apud Corrêa (2001), considera a cidade como a expressão concreta de 

processos sociais, na forma de um ambiente físico construído sobre o espaço geográfico. 

Vista pelo homem, a cidade é a forma de organização do espaço e o reflexo das 

características da sociedade, com o mérito, portanto, da universalidade, pois tal questão 

aplica-se em qualquer tempo e em qualquer espaço, quer pela economia, pela religião ou 

qualquer outra força que lhe sirva de vetor. Tais processos sociais produzem forma, 

movimento e conteúdo sobre o espaço urbano, originando-lhe a organização citadina, e, 

possuindo características pelo uso da terra extremamente diferenciados, pelas interações 

próprias da sociedade, como o fluxo de capital, migrações e outros deslocamentos. 

Segundo Santos (1979), o modo de produção, a formação social e o espaço, são 

interdependentes, pois juntos formam o modo de produção, como produção propriamente 

dita, circulação, distribuição e consumo; histórica e espacialmente determinados num 

movimento de conjunto, e isto através de uma formação social. Assim é possível dizer que 

os lugares não são iguais, suas diferenças são resultantes do arranjo espacial e dos modos 

de produção, sendo que o “valor” de cada local depende de níveis qualitativos e 

quantitativos daqueles modos de produção e da maneira como eles se combinam. Santos 

(1979: 15) ensina: “Os modos de produção escrevem a História no tempo, as formações 

sociais escrevem-na no espaço.” 

Dessa forma, o geógrafo analisa o processo de produção, porquanto o ato de 

produzir é produzir também o espaço. Assim como Rossini (1986) ensina, enquanto 

processo social e histórico, produtor do espaço geográfico, o que se dá na superestrutura, 

política, ideológica, jurídica e religiosa, da formação econômica da sociedade, à qual o modo 

de produção pertence. 

Assim, determinado historicamente o processo de produção do espaço, terá sua 

produção determinada pela formação econômica daquele espaço, ou seja, o processo de 

produção da existência será diverso, há que se refletir do ponto de vista do sujeito, que é o 

agente do processo. Segundo Barrios (1996), as formações sociais, em sua evolução, 

passam de uma situação de simples ocupação e aproveitamento do espaço, para uma 

situação de transformação cada vez mais ampla e profunda desse espaço, compreendendo 

não só a produção de bens materiais, mas a adequação ao meio ambiente circundante às 

necessidades individuais e coletivas. 

Portanto, o espaço é resultado desse movimento, que se desfaz e renova 

continuamente, simultaneamente com a sociedade. Imediatamente nem todos os lugares do 

espaço são atingidos, quando destes movimentos sociais, ao menos diretamente. 

Entretanto, na realidade, todos o são porque o fato de que um ponto do espaço conheça 

uma nova definição, através do impacto de variáveis novas, mudam as hierarquias e impõe-
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se uma nova ordem espacial que concerne ou não, à totalidade dos lugares. Os movimentos 

sociais dão condições de reação aos lugares, desse modo obrigam-nos a modificar-se, 

conduzindo a modificações mais ou menos grandes, rápidas ou imediatas, da totalidade dos 

lugares. 

Santos (1979: 51-52), resume: “O espaço é uma realidade objetiva, um produto 

social e um subsistema da sociedade global, uma instância.” (...) “A urbanização é nada 

mais que um resultado de tais processos (...) das forças produtivas e das instâncias sociais.” 

O espaço é condição geral da produção e possui valor intrínseco, uma riqueza natural, não 

necessariamente produto do trabalho humano. Daí o espaço ser considerado o receptáculo 

fundamental e geral do chamado "trabalho morto" através de seu desenvolvimento histórico 

numa progressiva e desigual acumulação de trabalho. 

Contudo, o espaço não se confunde com outros objetos vulgares da produção 

material imediata do resultado do trabalho; é imperativamente uma condição geral da 

produção e da existência humana, é matéria finita e possui qualidade de raridade relativa, é 

intrinsecamente desigual e seu uso não implica sua destruição, apenas modificações. O 

espaço apresenta, assim, a sobreposição dos resultados dos processos naturais e sociais 

que coexistem na contemporaneidade. 

O processo histórico que combina os fatores da urbanização, e a geografização de 

tal processo nos dá o padrão de distribuição das cidades. Santos (1979), afirma que os 

fatores de produção e suas atividades relacionadas possuem lugar próprio no espaço, a 

cada momento da evolução social, portanto influem diretamente sobre a forma de 

organização do espaço, e conseqüentemente sobre a urbanização, mesmo que levados em 

conta fragmentária ou isoladamente. 

Sposito (1988), aponta que a partir da intensificação da produção industrial, tornada 

viável graças ao capital acumulado, (...) a urbanização toma ritmos muito acentuados, sendo 

esta uma relação direta com menor ou maior intensidade. 

Corrêa (2001), considera a região a expressão concreta dos processos sociais na 

forma de um ambiente físico, construído sobre o espaço geográfico. Contudo, para que os 

processos sociais possam aplicar e produzir forma, movimento e conteúdo sobre o espaço 

geográfico, eventualmente urbano, a qualquer tempo é preciso que se sirva de algum vetor. 

No caso específico a economia foi imprescindível, para lhe dar organização e interações 

próprias da sociedade, como o fluxo de capital, migrações e outros. 

No caso das cidades, como formas espaciais produzidas socialmente, mudam 

efetivamente, recebem reflexos e dão sustentação a transformações estruturais que a nível 
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do modo de produção capitalista, através da indústria provocam um impacto sobre o urbano 

(Sposito, 1988). 

Rossini (1986) corrobora o ensinamento de Santos (1979), dizendo que o geógrafo 

analisa o processo de produção, vez que o ato de produzir é produzir também o espaço. 

Assim, o processo de produção do espaço, historicamente terá sua produção determinada 

pela formação econômica daquele espaço, refletindo no sujeito que é o agente do processo. 

Sobre este aspecto Barrios (1996), sugere que as formações sociais em sua evolução, 

passam de uma situação de simples ocupação e aproveitamento do espaço, para uma 

situação de transformação cada vez mais ampla e profunda desse espaço, compreendendo 

não a produção de bens materiais, mas a adequação às necessidades individuais e 

coletivas. 

A guisa de conclusão, pode-se afirmar que os processos sociais produzindo forma, 

movimento e conteúdo sobre o espaço urbano, origina a organização espacial da cidade, 

com o conseqüente processo de valorização do espaço. É um movimento permanente e 

contraditório, quando negando o espaço, o destrói e sucessivamente o reconstrói, 

fragmenta-o tornando-o desigual, concomitante articula-se dentro de suas próprias 

contradições. 

Área de estudo e considerações sobre sua geohistória: 

A história econômica de Minas Gerais iniciou-se com a exploração de ouro, na fase 

conhecida como Ciclo do Ouro. O pólo de dinamização de toda a vida colonial brasileira 

sucumbiu à descoberta de grandes jazidas em fins do século XVII atraindo contingentes de 

exploradores, induzindo o surgimento de povoados e vilas e criando condições para a 

definitiva ocupação de toda a região. Após o seu apogeu, por volta de 1750, a atividade 

mineradora entrou em progressivo declínio, sem que houvesse gerado vultosa expansão 

econômica. Seu legado mais importante foi um rico acervo cultural e arquitetônico do 

barroco mineiro, mundialmente conhecido. 

A estagnação econômica da província, como de toda a colônia, somente foi rompida 

com o surgimento de uma nova e dinâmica atividade exportadora, o café localizado na 

região antes imposta como zona de tampão. Surgia assim a Zona da Mata de Minas Gerais, 

nome que lhe foi conferido pela exuberante mata que num verdadeiro desatino foi posta 

abaixo, substituindo-a pela lavoura do café que lhe daria sustentação econômica e política 

por muitas décadas. 

Localizada no centro de gravidade do triângulo formado por Belo Horizonte, Rio de 

Janeiro e São Paulo a Zona da Mata recebe, portanto, as influências econômicas e sociais 

do processo evolutivo dessas metrópoles (Figura 1). 
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Figura 1: Mapa de localização da Zona da Mata de Minas Gerais 

A Zona da Mata de Minas Gerais ocupa uma área correspondente a 6,1%, ou seja, 

35.137,50 Km² da superfície da região sudeste do Estado, limitando-se ao norte com as 

mesorregiões Metalúrgica e Rio Doce; a leste com os Estados do Espírito Santo e Rio de 

Janeiro; ao sul com o Estado do Rio de Janeiro e a oeste com as mesorregiões Sul, 

Campos das Vertentes e Metalúrgica. Banhada por duas das mais importantes bacias 

hidrográficas do Brasil, ao sul e leste pela bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e ao norte 

pela bacia hidrográfica do Rio Doce. 

A maior parte da região é ocupada por morros e colinas, entre 500 e 900 metros de 

altitude, erguendo-se a sudoeste as escarpas da Mantiqueira, e a nordeste os pontões do 

Caparaó, dentre os quais se destaca o Pico da Bandeira. Predomina o clima tropical de 

altitude, de verões quentes, nas partes baixas. Os trechos elevados da Mantiqueira e do 

Caparaó apresentam verões brandos. A antiga mata tropical, que se estendia pela maior 

parte da região, foi quase inteiramente devastada, tendo sido substituída por cultivos e 

pastagens. Poucas manchas dessa vegetação nativa estão preservadas. 

Recapitulando Moraes (2000), o colonial é um movimento dotado em si de tempo 

próprio, com características específicas a cada conjuntura em face dos variados estímulos 

que lhe vem de fora, ou seja, em função da demanda por riquezas. Essa era a lógica da 
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valorização colonial do espaço; esse resquício colonial não foi muito alterado durante o 

império brasileiro e em parte da primeira república. Assim, Giroletti (1988) ressalta sobre o 

caráter itinerante da cultura do café e seu papel preponderante na exportação brasileira. 

Com início no século XIX, a cafeicultura se desenvolveu no Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, 

Zona da Mata de MG, Sul de Minas, atingindo seu “habitat” e máximo de produção e 

rendimento, na época, no Oeste paulista. 

A introdução da cafeicultura em Minas Gerais ocorreu no início do século XIX e 

localizou-se, inicialmente no solo virgem da Zona da Mata, fruto de uma intensa derrubada 

da chamada “Mata Atlântica”, nos vales do rio Pomba e Paraibuna, além do Paraíba, onde 

se difundiu rapidamente, transformando-se na principal atividade da província e agente 

indutor do povoamento e do desenvolvimento da infra-estrutura de transportes. O 

desenvolvimento da cafeicultura não só será responsável pelo povoamento e ocupação da 

Zona da Mata, mas, também da reorganização da economia de Minas Gerais e seu principal 

sustentáculo durante décadas. 

Entretanto, da mesma forma desatinada de implantação da cultura cafeeira, a 

desorganização da cafeicultura da Mata mineira era imposta por um sistema de produção 

onde imperava a indisciplina, como compara Pierre Denis apud Valverde (1958). O autor 

compara que numa fazenda de café de São Paulo, os trabalhadores estavam reunidos 

numa colônia, ensejando uma rapidez no agrupamento e na partida para o trabalho, 

enquanto que nas fazendas mineiras, herdeiras direta da velha estrutura econômica e social 

do vale do Paraíba, a qual ela se ligava espacialmente; os trabalhadores estavam dispersos 

e nem sempre compareciam ao trabalho. Enquanto no planalto paulista as relações de 

produção na cultura do café evoluíram num sentido capitalista, com o regime de colonato, 

na Zona da Mata elas regrediram, num sentido semifeudal. 

A prosperidade trazida pelo café ensejou um primeiro surto de industrialização, 

reforçado, mais tarde, pela política protecionista implementada pelo Governo Federal após a 

Proclamação da República. As indústrias daí originárias eram de pequeno e médio portes, 

concentradas, principalmente, nos ramos de produtos alimentícios e têxteis (Lima, 1981). No 

setor agrícola, em menor escala, outras culturas se desenvolveram, como o algodão, a 

cana-de-açúcar e cereais, sendo que o predomínio da cafeicultura só vai se alterar, 

gradualmente, no período de 1930/50, com a afirmação da natural tendência do Estado para 

a produção siderúrgica e com o crescente aproveitamento dos recursos minerais. Ainda na 

década de 1950, no processo de substituição de importações, a indústria ampliou 

consideravelmente sua participação na economia brasileira. 

Surgida às margens do caminho entre a Corte e a região das minas, Juiz de Fora se 

torna o principal centro urbano e industrial da Zona da Mata, ocupando antes o primeiro 
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lugar na produção cafeeira do Estado. Essa posição foi alcançada, segundo Andrade 

(1987), com seu povoamento e ocupação realizando-se a partir de 1830 quando as regiões 

mineradoras em decadência se transformam em áreas de expulsão e a Mata, devido ao 

desenvolvimento da cafeicultura, em pólo de atração (Giroletti, 1988; Resende, 1982). 

Valverde (1958) aponta com propriedade da inutilidade de se procurar vestígios da 

colonização da Zona da Mata, antes de 1830. Essa situação mantém-se até a terceira 

década do século XX. Entretanto, para que tal situação fosse possível, ainda na segunda 

metade do século XIX a região terá resolvido seu problema de escoamento da produção 

com a construção da rodovia União e Indústria, 144 Km² de estrada macadamizada da qual 

saiam vários ramais, além de possuir a cada 10 ou 12 milhas de seu trajeto, entrepostos de 

mercadorias e mudas de animais. Também a implantação da ferrovia D. Pedro II que a 

atravessa no sentido leste-oeste e a ferrovia Leopoldina, no sentido norte-sudeste; tornando 

Juiz de Fora o foco de concentração do capital cafeeiro e razão de sua primazia sobre os 

demais municípios da Mata mineira (Andrade, 1987; Giroletti, 1988; BDMG, 2000). 

Essa primazia gerou para Juiz de Fora uma importância ímpar, dando-lhe uma 

posição de capital regional, ao mesmo tempo um desgarramento das outras cidades não só 

pela vetorização dos meios de transporte, mas mesmo porque seu círculo de influência se 

expande, em grande parte, fora da região, na vizinha zona de campos, Valverde (1958). 

O café gerou os capitais que permitiu a implantação de estabelecimentos bancários 

com capitais regionais, como o Banco Territorial e Mercantil de Minas Gerais e o Banco de 

Crédito Real de Minas Gerais, em Juiz de Fora, além do Banco Construtor do Brasil e do 

Banco de Cataguases, em Cataguases (BDMG, 2000). Direta ou indiretamente, financiaram 

a construção de rodovias e principalmente ferrovias, visando facilitar o escoamento e 

favorecendo o crescimento de sua produção. O sistema ferroviário implantado em Minas, a 

partir de 1869, se expande acompanhando o desdobramento da lavoura cafeeira, 

concentrando-se no sudeste e sudoeste do Estado. 

O século XIX foi de transformação da economia mineira, que no século XVIII 

mantivera-se apoiada na mineração. Segundo Resende (1982), a evolução mineira revelará, 

porém, forte tendência à diversificação produtiva. A regressão econômica, propiciada pela 

decadência da mineração, ou seja, a crise da mineração se fez acompanhar da produção 

local, ainda na segunda metade do século XVIII, antes, portanto, da involução quase 

absoluta do sistema minerador. Paul Singer apud Resende (1982), chama a atenção para o 

fato de que tudo levava a estimular o desenvolvimento das “atividades substitutivas das 

importações”, prenunciando uma autêntica transformação estrutural na economia mineira, 

sobretudo pela expansão das atividades artesanais, tecelagem e metalurgia. 

 9350 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Com ritmo intenso de crescimento entre os anos de 1915/20 a industrialização da 

Zona da Mata, gerada a partir do capital cafeeiro, reduz seu dinamismo a partir da década 

de 1930, ressaltando um de seus principais fatores o impacto sobre a economia cafeeira, 

mas outras interpretações dão como certo, a transferência de recursos para o Rio de 

Janeiro, em função da centralização de comercialização e exportação do produto pelo porto 

daquela cidade BDMG, 2000). 

Outro fator que não pode ser desconsiderado, segundo o estudo realizado pelo 

BDMG (2000), é o fato de que a reorganização interna da economia mineira, passou antes 

de tudo, pela transferência da capital para Belo Horizonte, que teria gerado custos elevados 

reduzindo a capacidade de investimentos do Estado em outras regiões, penalizado a Mata 

Mineira, à época, de forte contribuição fiscal ao Estado. 

Outro fator de reordenamento do espaço econômico mineiro apontado pelo estudo, 

foi a implantação de uma nova malha ferroviária e rodoviária no Estado, enfraquecendo a 

posição de Juiz de Fora, além da expansão industrial do Rio de Janeiro e São Paulo, com 

empresas de maior capacidade, criando dificuldades para os produtos industriais da Zona 

da Mata. Seguidamente da transferência do eixo econômico para São Paulo e o 

conseqüente reordenamento do espaço econômico nacional, beneficiando mais tarde outras 

regiões do Estado, como é o caso do Sul de Minas e o Triângulo Mineiro (BDMG, 2000). 

Durante a Segunda Guerra Mundial, foi realizada a abertura da rodovia Rio-Bahia, 

segundo Valverde (1958), subvertendo a circulação rodoviária na Mata, com o 

desenvolvimento de algumas cidades como entroncamento rodoviário. Juiz de Fora perde 

parte de sua esfera de influência, em virtude da preferência pela capital federal. A nova 

rodovia pavimentada permitiu também o incremento da pecuária e da pequena indústria, 

contrapondo-se à decadência da agricultura. De vários laticínios, reunidos ou não em 

cooperativas sai uma produção crescente, ainda que em ritmo lento, mas praticamente toda 

exportada para o Rio de Janeiro, com a participação majoritária de Juiz de Fora através da 

Fábrica-Escola Cândido Tostes. 

Visando facilitar o planejamento o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, considerando inclusive as diferenciações do quadro natural, dividiu o território de 

cada Estado em mesorregiões e por conseguinte em microrregiões homogêneas, agrupando 

municípios vizinhos de características físicas semelhantes. A Mata de MG foi por sua vez 

dividida em sete microrregiões (Figura 2), ressaltando mais uma vez seu caráter de 

heterogeneidade. 

Até um certo momento, ou mais precisamente até 1930, a cafeicultura catalisava a 

Zona da Mata em torno de um ciclo econômico, mas posterior à crise cafeeira a agricultura 

secundária adquire contornos de principal meio econômico da região dotando-lhe então de 
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fronteiras econômicas e diversificando sua produção, com o cultivo de arroz aproveitando as 

várzeas e as isolinhas próximas às estradas e ferrovias na região de Muriaé, Recreio e 

Leopoldina. Há também a cultura da cana-de-açúcar na região de Cataguases e 

principalmente Visconde do Rio Branco, para a produção de açúcar e álcool e 

freqüentemente cachaça. A região de Cataguases também catalisa com um relativo 

espalhamento, a pecuária de corte, eventualmente uma pequena parcela leiteira; ocupando 

vastas áreas da decadente cafeicultura, onde foi semeado o capim gordura. 

 

Figura 2: Mapa de localização e distribuição das Microrregiões da Mata mineira 

Valverde (1958), ressalta que do ponto de vista físico, a região de Ubá é em tudo 

semelhante à de Leopoldina e Cataguases, mas do ponto de vista da atividade humana é 

tão diferente que levaria ao desespero um determinista. Nessa região está outra fronteira 

econômica da Zona da Mata, conhecida como região fumícula, freqüentemente associado à 

cultura do milho, numa área ocupada por pequenos proprietários rurais. Somente a zona 
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norte da Mata mineira, não abdicou da cafeicultura completamente, mantendo-a até a 

atualidade com produção renovada de alta qualidade, na região que estendendo-se da zona 

de Ervália, abrange os municípios de Manhumirim, Manhuaçu, incluindo Caparaó Velho, 

Abre Campo, etc., onde a influência de fatores naturais permite alto rendimento dos 

cafezais. 

Considerando que a lavoura cafeeira, foi o fator que permitiu o crescimento 

econômico, a acumulação de capitais e a implantação da indústria na Zona da Mata mineira; 

seu golpe de misericórdia foi a política de erradicação de cafezais do governo federal, em 

função da crise econômica mundial de 1929. Mesmo com a alternativa da pecuária da 

década de 1930 a 1960 a Zona da Mata, viveu uma fase de decadência, alternada por 

pequenos surtos de crescimento (BDMG, 2000). Atente-se que o pioneirismo na geração e 

distribuição de energia elétrica, havia dado lugar à deterioração da qualidade do serviço. 

Simultaneamente, havia uma disposição dos governos estadual e federal para o 

desenvolvimento da indústria de base, em especial a siderúrgica, deslocando novamente 

para a área central, seguida da região do Vale do Rio Doce, as bases da industrialização 

mineira. Segundo o BDMG (2000), a participação no valor do PIB industrial mineiro em 

1920, era de 35,60%, reduzindo para 20% em 1947, enquanto a Zona Metalúrgica 

participava com 44,70%. 

Na fase pré anos 1960, os planos governamentais apresentados para recuperação 

da economia mineira, normalmente não repercutiam na Zona da Mata, acentuando seu 

atraso. A oferta de energia, até por questão natural, voltou-se para os vales do São 

Francisco, Grande e Paranaíba, beneficiando as áreas do centro, oeste e sul do Estado. 

Além disso a construção de Brasília foi determinante para a fronteira noroeste e o Triângulo 

Mineiro, buscando um rompimento definitivo de seu “isolamento” frente a São Paulo e Rio 

de Janeiro (BDMG, 2000). 

Nos anos 1960, o processo de industrialização recebe nova sustentação e esforço 

para desencadear a modernização da estrutura fabril mineira. Já na década de 1970, o 

Estado experimentou uma grande arrancada industrial, com a implantação de inúmeros 

projetos de largo alcance sócio-econômico. Entretanto, de todos os programas 

empreendidos pelos governos no sentido de reorientar a economia ou reordenar o espaço 

econômico, a Zona da Mata, acabou por ser reservada a uma posição periférica, não só 

pelo processo de estagnação que se perpetuava mas, também pelo dinamismo que outras 

regiões passaram a experimentar, parcelando a distribuição do PIB mineiro. 

Na tentativa de reordenar o espaço econômico o governo mineiro preparou-se 

institucionalmente, com a criação do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG, 

da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, do Instituto de Desenvolvimento 
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Industrial – INDI e da Companhia de Distritos Industriais – CDI, visando instrumentalizar-se 

para a atração de indústrias para o território mineiro, com reflexo na elevação da 

participação no PIB brasileiro, embora que simultaneamente tenha havido um parcelamento 

no mesmo, com a participação de outras unidades da federação. De qualquer forma, essa 

política gerou significativo avanço não só imediato, mas como base à anexação de 

empreendimentos e investimentos futuros, tornando o setor industrial, o “carro-chefe” da 

economia mineira pós-1970, sem negar o avanço na agricultura e sua sustentação ao PIB 

mineiro (BDMG, 2000). 

O PRODEMATA, financiado pelo Banco Internacional para a Reconstrução e o 

Desenvolvimento – BIRD foi direcionado à região da Mata mineira, com a proposta de 

enfrentar a pobreza absoluta e recuperar a produção agropecuária em áreas de 

concentração de pequenos produtores. Note-se que à esta época, década de 1980, a 

urbanização grassava desenfreada na região, com poucas áreas onde se concentravam 

pequenos agricultores, normalmente sem uma infraestrutura adequada. Tornando então o 

programa, um instrumento de pouca eficiência na consecução de seus objetivos, segundo 

avaliação da Universidade Federal de Viçosa (UFV), apud BDMG (2000). 

Já na década de 1950, Valverde (1958) aponta a Zona da Mata como a região mais 

densamente povoada de Minas Gerais; não há na região nada que se compare ao quadro 

das “cidades mortas”. Pelo contrário, o progresso de várias cidades se fez graças ao afluxo 

de mão-de-obra que refluía dos campos, à medida que aí as condições econômicas se iam 

deteriorando, ou seja, a população do campo tornou-se rarefeita onde houve a vaga 

cafeeira, com exceção do maciço do Caparaó, até Manhuaçu e Carangola onde apesar da 

cafeicultura não ter se esgotado, a população tornou-se menos densa. Ao contrário da 

região fumícola de Ubá, que em virtude do sistema agrícola intensivo e a difusão de 

pequenas propriedades a densidade manteve-se alta. 

No período de 1970 a 1975, a Zona da Mata conseguiu absorver a segunda maior 

parte dos investimentos industriais, cerca de 16,4%, enquanto a região Metalúrgica ficou 

com 66,2% dos recursos, ressaltando que aí estavam incluídos os projetos da FIAT e da 

AÇOMINAS ambos com grande volume investido. Nos anos 1990 os investimentos 

seguiram a mesma tendência, embora que a Zona da Mata tenha caído para a quarta 

colocação em volume, atentando para o fato de que nem sempre o número de empregos 

gerados são na mesma proporção do investimento (BDMG, 2000). Ressalte-se ainda para o 

fato da tendência locacional da distribuição entre dez municípios, destacando-se Juiz de 

Fora e Cataguases, concentrando a maior parte dos investimentos. 

Entre 1975 e 1996, o Produto Interno Bruto (PIB) mineiro cresceu 93% em termos 

reais. Em igual período, o País registrou um crescimento de 65%. Esse relevante 
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desempenho verificou-se, sobretudo, no setor de transformação e nos serviços industriais 

de utilidade pública. Considerados os dados relativos ao PIB mineiro distribuído pelas 

Regiões de Planejamento, observamos no período de 1990 a 2000, que a Zona da Mata, 

manteve-se na terceira colocação na maior parte do tempo, entretanto demonstra um ligeiro 

declínio com relação à distribuição geral, pois outras regiões, notadamente Triângulo, Rio 

Doce, passaram a disputar o mesmo nível de arrecadação superadas pela região Sul de 

Minas e com enorme defasagem pela região Central. Ressaltamos acerca da denominação 

das regiões, a Zona da Mata, mantém o mesmo número de municípios e abrangência em 

qualquer uma das divisões utilizadas para estudo. 

O lento desenvolvimento da Zona da Mata, relativamente às outras regiões tornou-a 

empobrecida, caracterizada pelos baixos valores de seu PIB/habitante e pelos baixos níveis 

de qualidade de vida na maioria de seus municípios (BDMG, 2000). Caso retirássemos da 

planilha de cálculos o município de Juiz de Fora, a situação seria ainda pior, pois sozinho o 

município responde por cerca de metade do PIB da região. Além disso, segundo o estudo 

do BDMG (2000), existem consideráveis disparidades entre as microrregiões da Zona da 

Mata. No conjunto das sete unidades, cinco (Viçosa, Manhuaçu, Ponte Nova, Muriaé e Ubá) 

enquadram-se não apenas entre as de médio ou baixo índice de crescimento do 

PIB/Habitante no período de 1985-1997, mas também, entre aquelas que apresentam baixo 

valor monetário do mesmo em 1997. Ou seja, tais microrregiões são similares às mais 

atrasadas do Estado, localizadas nas regiões Norte, Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce. 

Tal situação confirma-se quando verificamos o PIB/Habitante per capita por Região 

de Planejamento ainda que considerando apenas os anos de 1985 e 1997, a taxa de 1,7% 

está próxima à taxa do Estado no mesmo período. Mesmo ponderando pelo baixo valor da 

taxa média de crescimento de algumas regiões, como a Central, observa-se um valor para o 

PIB/Habitante de praticamente o dobro apresentado pela Zona da Mata. 

 A grande heterogeneidade da Zona da Mata, demonstrada pelo estudo de Valverde 

(1958) e permanente nos estudos subseqüentes, talvez seja sua maior característica. São 

microrregiões ou municípios conviventes com enormes disparidades quanto aos aspectos 

econômicos e sociais. Sem dúvida a microrregião de Juiz de Fora responde por cerca de 

50% do PIB total da região, secundada pelas unidades de Cataguases e Muriaé. Para os 

dados do PIB industrial, a situação sofre uma pequena alteração, continuando a unidade de 

Cataguases na segunda colocação e a microrregião de Ubá, superando a de Muriaé. Já o 

PIB agropecuário, a distribuição se mostra mais equânime com a microrregião de Manhuaçu 

em destaque em função da atual lavoura cafeeira. 

Metodologia e Operacionalização: 
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As informações necessárias à materialização dos objetivos do presente estudo foram 

levantadas durante o que chamamos de fase compilatória, quando fontes secundárias 

disponíveis foram consultadas para levantamento dos dados necessários à construção da 

dinâmica que provocou a estagnação daquela região. Torna-se importante ressaltar sobre a 

dificuldade de fontes e exigüidade bibliográfica para determinado período, propriamente 

para o século XIX e a primeira metade do século XX, quando os dados estatísticos ainda 

não eram sistematicamente organizados, reduzidos basicamente aos censos de 1907 e 

1920, aliás, ressentimento relatado por todos os autores que já trabalharam com o tema em 

questão. 

Na fase inicial foram levantados os dados referente a população do Estado e da 

região, segmentada por município nas referências censitárias de 1970, 1980, 1991, 1996 e 

2000, bem como, para alguns dados as estimativas populacionais, objetivando verificar seu 

incremento. Para os dados econômicos, foram avaliados os dados para anos semelhantes 

às referências de população para que pudesse haver um confronto de dados. 

Simultaneamente confrontamos os dados sobre os índices de desenvolvimento humano e 

suas variações, permitindo avaliar sobre as condições de vida da população da região. 

A demonstração da evolução dos dados analisados, permitiu uma análise fortemente 

apoiada na geohistória da região, comprovando a idéia inicial sobre sua economia 

atualmente estagnada e, com baixa perspectiva de desenvolvimento. Tal fenômeno não 

aconteceu por si só e a geohistória evidencia com robustez este processo com um 

acompanhamento sistemático desde a colonização da Zona da Mata, a distribuição de 

terras, sua ocupação desenfreada criando a partir daí a heterogeneidade que a região 

carrega como principal característica até a atualidade. 

Outro problema que a Zona da Mata enfrenta e que contribui na característica citada 

é o elevado número de municípios, a maior parte com um pequeno número de habitantes, 

numa política de redimensionamento espacial e a criação de novos municípios, que não 

passou de uma acomodação de poder político na busca por quadros empregatícios, com 

grave repercussão sobre a população. 

A metodologia utilizada faz uso da compreensão do processo histórico de ocupação 

e construção da região e suas relações com a economia e população, além da distribuição 

espacial, bem como a comparação entre as áreas definidas, não só as demais mesorregiões 

do Estado, mas também entre as microrregiões da Zona da Mata, elencando vez por outra 

algum município de maior destaque, procurando estabelecer suas diferenças e 

semelhanças, caso ocorram. 
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Os resultados são apresentados em forma de relatório bem como quadros, gráficos e 

mapas temáticos para melhor visualização da distribuição dos fenômenos sobre o espaço 

da região da Zona da Mata mineira, tornando possível uma avaliação da situação em que se 

encontra o a região pesquisada e identificando suas perspectivas, possivelmente as 

aspirações e demandas acerca das possibilidades e alternativas para o uso da área e 

reversão do quadro de estagnação da mesma. A conclusão da pesquisa apoiada de uma 

revisão bibliográfica, possibilitará meios para um melhor entendimento das circunstâncias 

acerca do tema trabalhado. 

Resultados: 

Qualquer seja o fenômeno abordado para os estudos de uma região torna-se 

imprescindível o conhecimento acerca dos dados de sua população, notadamente sua 

distribuição temporal, quando se verificará sua evolução e características demográficas as 

quais possibilitarão uma avaliação sobre as grandezas econômicas, a distribuição de renda 

e o ritmo de crescimento econômico de uma região. 

O quadro a seguir permite uma avaliação suscinta, sobre a distribuição da população 

da Zona da Mata dividida em sete microrregiões, onde se destaca, com exceção da 

microrregião de Juiz de Fora, a unidade de Muriaé com evolução positiva para todo intervalo 

apresentado. Por outro lado, a microrregião de Ponte Nova não só apresenta dados onde se 

constata uma evolução negativa, como também a menor população total de uma unidade da 

Zona da Mata. De maneira geral a Zona da Mata recebe um incremento populacional a cada 

intervalo. 

 

Evolução da População da Zona da Mata de Minas Gerais, segundo as 

Microrregiões - 1970/80/91/96/2000 
  Tot1970 Tot1980 Tot1991 Tot1996 Tot2000 
Mc 60 Ponte Nova 206.688 190.341 192.282 189.831 190.094 
Mc 61 Manhuaçu 175.690 189.261 222.289 223.765 249.026 
Mc 62 Viçosa 169.282 174.167 193.431 203.733 215.256 
Mc 63 Muriaé 199.855 208.775 242.848 247.865 260.546 
Mc 64 Ubá 202.423 195.504 211.140 226.329 240.961 
Mc 65 Juiz de Fora 424.137 486.424 573.407 629.571 654.636 
Mc 66 Cataguases 177.976 177.597 193.586 201.053 207.209 
            
Zona da Mata 1.556.051 1.622.069 1.828.983 1.922.147 2.017.728 
Minas Gerais ... ... ... 16.672.613 17.835.488 

Fonte: Fundação IBGE 

Quadro 1: Evolução da população da Zona da Mata de MG, segundo as microrregiões 
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A população da Zona da Zona da Mata de MG, no período de 1985 a 1997 

apresentou um crescimento médio anual de 0,9%, inferior à média do Estado que foi de 

1,3% a.a. Manteve-se, entretanto, como a terceira região mais populosa no Estado, apesar 

de pequena redução em sua participação relativa ao período. No período de 1991 a 2000 a 

tendência se manteve, entretanto, percebe-se que a mesorregião em estudo vem 

experimentado um declínio de população em relação ao Estado, acompanhado de outras 

mesorregiões como a Norte de Minas, Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce (Quadro 2). 

 

População residente de Minas Gerais, segundo as regiões de planejamento – 1991/2000 

 Tot/1991 

% 

Urb/1991 Rur/1991 Tot/2000 

% 

Urb/2000 Rur/2000

Minas Gerais 15.743.152 100,00 11.786.893 3.956.259 17.866.402 100,00 14.651.164 3.215.238

Central 5.261.469 33,40 4.595.023 666.446 6.269.704 35,10 5.789.076 480.628 

Mata 1.847.158 11,70 1.278.411 568.747 2.029.168 11,40 1.555.763 473.405 

Sul de Minas 2.082.001 13,20 1.491.646 590.355 2.382.581 13,30 1.854.638 527.943 

Triângulo 1.081.901 6,90 946.253 135.648 1.277.356 7,10 1.168.717 108.639 

Alto Paranaíba 513.747 3,30 392.323 121.424 589.369 3,30 494.346 95.023 

C-Oeste de Minas 859.421 5,50 682.335 177.086 986.904 5,50 844.731 142.173 

Noroeste de Minas 305.285 1,90 186.637 118.648 335.087 1,90 250.374 84.713 

Norte de Minas 1.359.049 8,60 743.996 615.053 1.490.344 8,30 961.362 528.982 

Jequitinhonha/Mucuri 971.717 6,20 492.355 479.362 972.537 5,40 569.026 403.511 

Rio Doce 1.461.404 9,30 977.914 483.490 1.533.352 8,60 1.163.131 370.221 
Fonte: CEI/FJP 

Quadro 2: Quadro de população residente e distribuição percentual no Estado 

Simultaneamente no âmbito da Zona da Mata, uma elevada taxa de urbanização é 

verificada não somente nos municípios mais populosos, mas, cerca de 70% dos municípios 

possuem uma taxa superior a 80 % de urbanização. As exceções ficam com Visconde do 

Rio Branco, Carangola, Manhuaçu e Raul Soares, onde outra exceção pode ser observada 

pois enquanto os dois primeiros são municípios relativamente pequenos, os dois últimos 

possuem grande área e pequena população urbana. Por outro lado traz ainda uma outra 

exceção: o município de Leopoldina embora possua uma área extensa para o padrão da 

mesorregião, possui uma população em média distribuição. 

O fenômeno da urbanização da Zona da Mata constata-se em todos os intervalos 

considerados; o que significa que permanece a evasão populacional da área rural, com 

exceção do município de Ubá no período de 1980 para 1991, quando experimentou um 

menor grau de urbanização em relação aos demais. 
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Regiões de 

Planejamento 

Participação na população estadual 

(em %) 

Densidade 

demográfica 

(hab./Km²) 

Grau de 

urbanização 

  1980 1995 1997 1997 1997 
Minas Gerais 100,00 100,00 100,00 27 78,4 
Central 31,2 33,9 34,5 72 88,3 
Mata 12,3 11,6 11,5 54 74,7 
Sul de Minas 13,2 13,2 13,4 42 76,0 
Triângulo 6,7 6,9 7,1 22 90,9 
Alto Paranaíba 3,3 3,3 3,3 15 80,7 
Centro-Oeste de Minas 5,5 5,5 5,6 30 84,1 
Noroeste de Minas 2,1 1,9 1,9 5 71,5 
Norte de Minas 8,4 8,7 8,2 11 62,5 
Jequitinhonha/Mucuri 6,9 6,0 5,7 15 57,2 
Rio Doce 10,4 9,0 8,8 35 72,3 

Fonte: CEI/FJP 

Quadro 3: Distribuição da população, densidade demográfica e grau de urbanização de MG 

Esta tendência também foi observada no âmbito estadual com um índice de 

urbanização de 69,7% em 1991, ampliado para 74,7% em 1997 (Quadro 3), refletindo o 

aumento da população vivendo nos meios urbanos, em resposta, por um lado, à 

modernização do campo, e, por outro, à atratividade dos municípios-pólo em face das 

melhores possibilidades de emprego e condições de vida (BDMG, 2000). 

 Outro fator de destaque quanto à população da Zona da Mata é a alta densidade 

demográfica de uma média de 54 hab/Km² verificada em 1997, superada apenas pela região 

Central (72 hab/Km²), contrastando com enormes vazios demográficos verificados no 

Noroeste (5 hab/Km²) e Norte de Minas (11 hab/Km²) (Quadro 3) (BDMG, 2000). 

A segmentação por microrregiões da Zona da Mata (Quadro 4), quanto à taxa de 

crescimento da população vem confirmar os dados apresentados, sobre a tendência de 

incremento da população urbana e o decréscimo da população rural para ambos os 

períodos apresentados com raras exceções. Aponte-se o fato das microrregiões 65 e 66, 

Juiz de Fora e Cataguases respectivamente com elevado decréscimo na população rural e 

mínimo incremento na população total para o ano de 2000. 

 

Microrregião TAXA DE CRESCIMENTO (% ao ano) 
  1991/2000 1996/2000 
  TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL 

Mr 60 Ponte Nova -0,62 1,91 -3,16 -0,10 2,01 -2,50 
Mr 61 Manhuaçu 1,37 4,09 -0,65 3,06 5,27 1,58 
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Mr 62 Viçosa 0,23 2,99 -1,36 0,80 2,73 -0,33 
Mr 63 Muriaé 0,51 3,29 -2,13 1,14 3,55 -1,24 

Mr 64 Ubá 0,90 3,15 -2,68 1,27 3,48 -3,00 
Mr 65 Juiz de Fora 0,40 2,02 -2,62 -0,02 1,59 -3,63 

Mr 66 Cataguases 0,46 2,06 -3,79 0,40 1,64 -3,88 
Fonte: CEI/FJP 

Quadro 4: Evolução da taxa de crescimento da população da Zona da Mata de MG 

O elevado grau de urbanização para a região, reflexo do incremento populacional e 

da evasão rural servem para refletir sobre a movimentação da população dentro da região. 

Para os dados de população total e, a partir dos índices de redistribuição regional para a 

Zona da Mata de MG, observa-se que no intervalo de 1970/80, ocorreu um alto índice de 

redistribuição populacional, enquanto o acréscimo de populacional foi irrisório (Quadro 5). 

Tal fato significa, portanto, que a movimentação populacional dentro da própria mesorregião 

foi significativa, ou seja, quase o dobro do que foi o crescimento da população. 

 

ZONA DA MATA - POPULAÇÃO TOTAL 

 Períodos 

Discriminação 1970 / 80 1970 / 91 1970 / 00 

Acréscimo Populacional na Região (1) 65.927 273.947 385.408 

População Redistribuída na Região (2) 111.430 204.704 278.001 

Índice de Redistribuição Regional - % 169,02 74,72 72,13 

Fonte: IBGE 

Quadro 5: Movimentação populacional (total) na Zona da Mata de MG 

Tal fato confirma com certeza, a elevada movimentação populacional por ocasião de 

um grande êxodo rural, demandando as cidades, em busca de emprego e de um relativo 

sonho de melhores condições de vida e estabilidade futura. Era ocasião do milagre brasileiro 

e a população rural, de certa forma deslumbrada com as "facilidades" da cidade, 

abandonando as dificuldades em que viviam, entretanto o milagre estava no fim. 

Para os intervalos seguintes, a situação se inverteu, mostrando que nos intervalos de 

1970/91 e 1970/00, o acréscimo populacional foi maior que a redistribuição de população, 

ocorrida no intervalo anterior de 1970/80. Nos dois últimos intervalos observamos também 

que o comportamento percentual obteve índices com pequena diferença, ou seja, o 

acréscimo populacional foi proporcional à redistribuição de habitantes na região. 
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Passando aos dados para a população urbana da Zona da Mata/MG, a redistribuição 

regional, se faz com números bem menores de acréscimo e redistribuição, comparados aos 

da população total. Todavia quando se considera os percentuais de acréscimo de população 

na área urbana, tais são sempre maiores que os de redistribuição (Quadro 6). Tal fato reflete 

a não existência de muita movimentação urbana dentro da mesorregião, mas que há um 

incremento da população urbana, seja pelo simples crescimento vegetativo, seja pela 

migração de outras regiões ou pelo êxodo rural. 

 

ZONA DA MATA - POPULAÇÃO URBANA 

 Períodos 

Discriminação 1970 / 80 1980 / 91 1991 / 00 

Acréscimo Populacional na Região (1) 218.857 499.165 740.340 

População Redistribuída na Região (2) 53886 97419 140789 

Índice de Redistribuição Regional - % 24,62 19,52 19,02 

Fonte: IBGE 

Quadro 6: Movimentação populacional (urbana) na Zona da Mata de MG 

Em que pesem os fenômenos de elevado grau de urbanização, alta densidade 

demográfica e elevada densidade de municípios, o PIB da Zona da Mata não possui o 

mesmo comportamento. Segundo o período de 1986 a 1996 (Quadro 7), apresentam grande 

variação, inclusive com índices negativos. A partir de 1991, acompanhando a dinâmica do 

PIB do Estado de MG houve uma franca ascendência do PIB mesorregional refletindo num 

crescimento na relação PIB/hab. Passando da economia cafeeira a uma região 

eminentemente industrial, a Zona da Mata atualmente tem alternado sua especialização 

econômica com a sazonalidade do setor agropecuário do PIB. 

 

Evolução do PIB para a Região de Planej da Mata/MG, segundo os segmentos econômicos 
  Período Agropecuário Indústria Serviços Total PIB 
1 1986-88 8,25 1,84 -2,13 1,02 
2 1988-90 -5,64 -0,92 0,38 -1,05 
3 1990-92 2,17 0,74 -2,87 -0,76 
4 1992-94 9,32 4,96 3,74 5,27 
5 1994-96 1,60 3,58 5,04 4,47 

Fonte: CEI/FJP 

Quadro 7: Evolução do PIB, segundo os segmentos econômicos 
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Mesmo apresentando uma taxa de crescimento pouco superior à média estadual 

(Quadro 8), a Zona da Mata apresenta um valor relativamente baixo, comparado ao de 

outras mesorregiões do Estado, sendo superado negativamente apenas por duas outras 

regiões, consideradas as mais pobres. 

Quanto à evolução do PIB/Habitante da mesorregião Mata de MG (Quadro 9), em 

que pese os dados apresentados anteriormente (Quadro 8), tem havido uma evolução 

positiva em todas as microrregiões o que também pode ser avaliado pelo pequeno 

crescimento da população e uma linha ascendente do PIB mesorregional, perdendo sua 

simetria com o incremento demográfico, significando um crescimento na relação 

PIB/habitante na região. 

 

Evolução média do PIB/Habitante per capita do Estado de Minas Gerais, segundo as Regiões de 

Planejamento - 1991/96/2000 (R$1,00) 
Região de Planejamento 1985 1997 Taxas médias anuais de 

crescimento (%) 

Central 4.542,30 4.814,00 0,5 

Mata 2.305,60 2.838,10 1,7 

Sul de Minas 2.846,50 3.454,00 1,6 

Triângulo 3.394,90 4.462,50 2,3 

Alto Paranaíba 2.828,60 3.469,20 1,7 

Centro-Oeste de Minas 2.405,30 3.015,50 1,9 

Noroeste de Minas 1.551,70 3.339,80 6,6 

Norte de Minas 1.431,50 1.978,10 2,7 

Jequitinhonha 978,50 1,292,80 2,3 

Rio Doce 2.787,70 3.297,80 1,4 

Total do Estado 3.063,00 3.640,90 1,5 

Fonte: CEI/FJP 

Quadro 8: Evolução média do PIB/Habitante per capita de Minas Gerais 

 

Evolução média do PIB/Habitante per capita da Zona da Mata de Minas Gerais, segundo as Microrregiões 
– 1991 a 2000 (R$1,00) 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1.998 1999 2000 

Mr 60 Ponte Nova 0,03 0,14 1,48 34,40 895,04 1388,34 1738,76 2155,65 2551,64 2746,86 3145,97 

Mr 61 Manhuaçu 0,03 0,11 1,05 28,76 1030,15 1340,85 1614,65 2026,61 2055,82 2268,70 2512,91 

Mr 62 Viçosa 0,02 0,11 1,14 29,01 875,61 1336,15 1454,89 1630,48 1838,11 1990,28 2253,63 

Mr 63 Muriaé 0,03 0,13 1,52 37,07 1084,27 1590,69 2009,92 2544,31 2692,69 2854,02 3066,62 

Mr 64 Ubá 0,03 0,17 1,70 40,64 1007,99 1765,86 2268,31 2527,21 2816,03 3024,53 3513,00 

Mr 65 Juiz de Fora 0,04 0,19 2,11 51,29 1203,84 2078,76 2589,17 2939,52 3100,64 3113,06 3463,62 

Mr 66 Cataguases 0,04 0,20 2,37 55,58 1230,84 2194,51 2698,67 2860,97 3038,09 3157,55 3507,12 
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Fonte: CEI/FJP 

Quadro 9: Evolução média do PIB/habitante na Zona da Mata 

De maneira geral há a cada intervalo apresentado, uma linearidade bastante 

uniforme na distribuição do PIB pelas regiões de planejamento de Minas Gerais, entretanto, 

quanto à região em estudo percebe-se um sutil declínio na participação no PIB estadual, 

observado principalmente no período de 1997 a 2000 (Quadro 10). 

 

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) A PREÇOS CORRENTES PERCENTUAL TOTAL , SEGUNDO AS REGIÕES DE 
PLANEJAMENTO – 1991-2000 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

RP Central 48,16 47,36 47,89 47,78 45,82 47,98 47,39 46,95 46,22 45,62 44,78 

RP Mata 8,27 8,41 8,46 8,31 8,54 8,39 8,49 8,59 8,53 8,47 8,28 

RP Sul de Minas 11,92 12,02 11,54 11,78 12,70 11,56 12,16 12,11 12,95 12,89 12,82 

RP Triângulo 7,70 7,88 7,89 7,72 8,20 8,37 8,17 8,33 7,97 7,98 8,19 

RP Alto Paranaíba 3,01 3,15 3,03 3,14 3,59 3,08 3,13 3,01 3,28 3,54 3,45 

RP Centro Oeste de Minas 4,61 4,60 4,56 4,52 4,56 4,50 4,48 4,61 4,80 4,94 5,00 

RP Noroeste de Minas 1,45 1,57 1,66 1,78 2,01 1,72 1,63 1,79 1,84 1,89 1,88 

RP Norte de Minas 4,60 4,57 4,58 4,67 4,54 4,49 4,49 4,60 4,56 4,73 4,99 

RP Jequitinhonha/Mucuri 2,06 2,05 1,82 1,82 1,97 1,95 1,92 2,01 2,00 1,96 2,08 

RP Rio Doce 8,23 8,38 8,58 8,49 8,08 7,97 8,15 7,98 7,86 7,98 8,52 
Fonte: CEI/FJP 

Quadro 10: Distribuição percentual do PIB, segundo as regiões de planejamento de MG 

Quando analisamos os dados para a mesorregião, de 1997, a singularidade da 

unidade de Juiz de Fora é óbvia com relação ao PIB total ancorado no setor industrial 

(Quadro 11). Somente os dados do PIB setorial agropecuário demonstram números mais 

distribuídos pelas sete microrregiões, ressaltando que as unidades de Ubá e Cataguases 

com percentuais inferiores a 10%, tem se especializado no setor industrial, enquanto a 

microrregião de Manhuaçu apresenta o mais elevado percentual do setor agropecuário em 

função da lavoura cafeeira. 

 

Distribuição espacial percentual do PIB na Zona da Mata, segundo as Microrregiões 
  PIB Total 1997 PIB Industrial 1997 PIB Agropecuário 1997 
Mr 60 de Ponte Nova 7,5 4,1 13,9 
Mr 61 de Manhuaçu 7,8 4,4 26,3 
Mr 62 de Viçosa 5,3 1,1 11,7 
Mr 63 de Muriaé 9,7 4,1 20,3 
Mr 64 de Ubá 8,4 8,5 8,9 
Mr 65 de Juiz de Fora 49,4 63,1 11,6 
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Mr 66 de Cataguases 11,8 15,7 7,1 
Fonte: CEI/FJP 

Quadro 11: Distribuição espacial do PIB da Zona da Mata 

 Para análise final das condições econômicas e sociais da Zona da Mata, utilizamos 

os dados do IDH-M que apontam para o diagnóstico recorrente de heterogeneidade da 

região além de uma posição desfavorável no ranking estadual, naturalmente com exceção 

da microrregião de Juiz de Fora, relativamente bem posicionada em nível estadual. Por 

outro lado, as unidades de Viçosa, Manhuaçu e Ponte Nova, com relação aos dados de 

1991 e 1996, estariam incluídas entre as 33% microrregiões com o mais baixo IDH do 

Estado (BDMG, 2000). 

 

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO E IDH-M DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS, SEGUNDO 
AS MICRORREGIÕES 

  IDH - 1ª FASE IDH - 2ª FASE 
  IDH-1970 IDH-1980 IDH-1991A IDH-1991B IDH-2000 

Mr 60 de Ponte Nova 0,362 0,523 0,516 0,600 0,694 
Mr 61 de Manhuaçu 0,332 0,529 0,524 0,599 0,700 
Mr 62 de Viçosa 0,347 0,478 0,506 0,607 0,697 
Mr 63 de Muriaé 0,378 0,513 0,560 0,621 0,715 
Mr 64 de Ubá 0,379 0,550 0,576 0,652 0,743 
Mr 65 de Juiz de Fora 0,404 0,565 0,577 0,654 0,737 
Mr 66 de Cataguases 0,393 0,614 0,609 0,664 0,751 

Fonte: CEI/FJP 

Quadro 12: Evolução do IDH-M, 1ª e 2ª fases na Zona da Mata, segundo as microrregiões 

 O estudo baseado no IDH-M revela um quadro de evolução positiva, sendo que na 

primeira fase da elaboração dos dados apenas a microrregião de Cataguases sofreu uma 

redução no período de 1980 para 1991, recuperando e superando os índices da segunda 

fase, quando apresenta o maior índice da região para o ano de 2000, superior inclusive a 

Juiz de Fora. 

Considerações finais: 

As matas foram derrubadas para dar lugar a fazendas de café, numa expansão 

natural dos cafezais do vale do Paraíba sendo consenso que a economia da Zona da Mata 

tem seu princípio, sustentada pela lavoura cafeeira. Há unanimidade na afirmação de que a 

cafeicultura foi preponderante para a economia regional e todas as decorrências 

fundamentais ao processo ora em discussão, entretanto, as opiniões divergem quanto ao 

melhor momento econômico que a região atravessou no período em questão, seja pela 

distensão temporal ou pela própria ausência de dados em que se apoiar. 
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Minas Gerais pode ser considerado um Estado com forte característica heterogênea 

na distribuição de sua população e economia, a Zona da Mata acabou por reproduzir em 

seu espaço, esse mesmo padrão distribuído por sete microrregiões com forte características 

de diversidade entre si, social ou economicamente. Destaca-se nesse processo o êxodo 

rural motivado pela desorganização da agricultura e a sedução por uma “vida de facilidades” 

na área urbana, além da modernização da agricultura e a abertura de novas frentes 

agrícolas no país, tornando inviáveis o meio de produção e a condição de trabalho rural. 

Por sua vez, o setor industrial e de serviços urbano, não é capaz de absorver a mão-

de-obra proveniente do campo, gerando um quadro de exclusão social cada vez mais 

intenso. Tal situação ocorre muitas vezes, pela exigência de uma qualificação que, a 

população oriunda do campo não possui, pelas circunstâncias que lhe são impostas, vez 

que os mecanismos de políticas públicas, sempre estiveram voltados para os setores 

econômicos do que para os sociais. 

Por outro lado torna-se importante ressaltar que a proliferação, por 

desmembramento, de inúmeros municípios nas últimas décadas, todos com população 

muito inferior a 10 mil habitantes, contribuiu inequivocamente para reduzir a capacidade de 

investimento dos mesmos, porquanto os mesmos subsistem apenas da redistribuição de 

recursos por parte das esferas estadual e federal; com raras exceções gerando receita 

suficiente para sua manutenção. 

Esse é um dos problemas da enorme redistribuição fundiária do município primaz da 

microrregião, em função de demandas políticas que provocou no passado, um grande 

número de emancipações de antigos distritos em municípios sem a mínima condição 

econômica de prover os serviços básicos aos seus habitantes, ou seja, a característica de 

articulação política que vem provocar uma série de desequilíbrios regionais. 

A heterogeneidade na mesorregião da Zona da Mata, pode ser verificada em última 

instância, pela distribuição da população das microrregiões, bem como, de suas cidades 

primazes. Com um expressivo número de sete microrregiões, onde se alocam 142 

municípios, ou seja, cada uma com uma média de 20,28 municípios por cada microrregião, 

com mais de 70 deles com população inferior a 10.000 habitantes. 

Observa-se aí as características de heterogeneidade na distribuição populacional, 

sendo que de cada microrregião, normalmente apenas um município, no máximo dois, 

destaca-se como um centro economicamente forte que possui uma estrutura razoável de 

saúde e educação e, por isso mesmo, recebe um contingente excessivo de migrantes da 

própria microrregião ou vizinha em busca de melhores condições de vida, porquanto os 

demais municípios não tem como oferecer um atendimento ainda que razoável à sua 

população. 
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A despeito de uma posição privilegiada ocupada num passado distante, a Zona da 

Mata, com base nos dados apresentados, pode ser considerada uma região estagnada em 

virtude de uma economia titubeante, concentrada e com lenta evolução, além de uma 

população crescente e um índice de qualidade de vida relativamente baixo ainda que se 

observe uma evolução positiva dos mesmos. Outro fator que deve ser registrado trata 

simultaneamente da heterogeneidade, mas, também da enorme disparidade interna em 

termos de infra-estrutura e condições urbana, ainda que mantenha um alto grau de 

urbanização. 

Por outro lado, não podemos considerar a região como uma unidade “decadente” do 

Estado, pois ainda ocupa o 3º lugar na arrecadação fiscal com cerca de 8,28%, com relação 

às outras regiões de planejamento. Outro fator que a mantém de certa forma privilegiada 

com relação a outras regiões é sua posição geográfica em relação aos maiores centros 

econômicos do país, bem como uma infra-estrutura, ainda que depreciada e sem 

investimentos, mas com enorme disponibilidade e potencial. 
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