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RESUMO 

 

O objetivo geral do trabalho foi estudar a evolução, expansão e consolidação urbana da 
cidade de Juiz de Fora, no período de 1950 a 2010, através da evolução do mercado 
imobiliário nestes anos. Objetivos específicos foram: a) demonstrar a evolução e a 
consolidação da espacialização da área urbana de Juiz de Fora; b) Mapear e 
sistematizar os movimentos da dinâmica imobiliária em relação às ofertas por tipos de 
imóveis em toda a área urbana da cidade de Juiz de Fora; c) verificar como as 
intervenções urbanas, públicas e privadas, interferem na expansão territorial e no 
crescimento urbano da cidade; d) avaliar como a legislação federal e a local interferiram 
nesse processo; e) desenvolver metodologia para levantamento de dados primários e 
análise da dinâmica imobiliária na cidade. Constituiu-se em estudo de caso, com 
metodologia própria desenvolvida para a coleta dos dados em jornais de maior 
circulação, em todos os dias dos meses de abril dos anos de 1950 a 2010, na hipótese 
de que, sendo os anúncios indicadores diretos da oferta imobiliária, caracterizando 
dessa forma a dinâmica imobiliária, a análise de sua ocorrência e das intervenções e 
políticas urbanas, em um longo período de tempo, abrangendo toda a área da cidade, 
permitiria retratar e compreender a expansão socioespacial urbana de Juiz de Fora, no 
período entre 1950 e 2010. O trabalho apresentou o panorama geral da dinâmica 
imobiliária na cidade no período da pesquisa e a análise detalhada de cada um dos 
oitenta e um bairros dos sete Centros Regionais, destacadas as principais características 
do processo de urbanização vistas pelos dados obtidos na pesquisa, informações sobre 
a formação de cada bairro e de dados socioeconômicos. Em resultado, demonstrou que 
a dinâmica imobiliária, por meio das ofertas de imóveis, coletadas e tabuladas na 
pesquisa empírica, permitiu entender e explicar as formas de evolução, expansão e 
consolidação da estruturação espacial da cidade de Juiz de Fora entre 1950 a 2010, 
apontando seus eixos de crescimento, indicando os processos de adensamento, de 
verticalização e de valorização de imóveis e áreas e demonstrando como os fatores 
intervenções privadas e públicas, estoques de terra urbana, capital incorporador, 
agentes imobiliários e legislação e políticas públicas influenciaram neste processo. O 
cotejo dos resultados obtidos com a evolução da mancha urbana da cidade de Juiz 
de Fora, a partir de 1949, permitiu conferir a confluência dos movimentos da dinâmica 
do mercado de terras com o desenvolvimento da cidade real em seus principais 
vetores de expansão. O estudo demonstrou, portanto, que a análise da dinâmica 
imobiliária, através das ofertas de imóveis anunciadas em um longo período de tempo e 
abrangendo as várias regiões de uma cidade, sendo relacionada com a observação das 
intervenções e políticas urbanas no período e do contexto socioeconômico destas áreas, 
é capaz de retratar a expansão socioespacial urbana desta cidade no período 
determinado. Os dados coletados e organizados em extenso banco de dados, com os 
tipos de imóveis anunciados e suas características, poderá servir de base para 
pesquisas futuras, constituindo-se no primeiro passo da criação de um laboratório da 
dinâmica imobiliária da cidade de Juiz de Fora.  
 

Palavras-Chave: Expansão Urbana; Políticas Urbanas; Dinâmica Imobiliária; 
Intervenções Urbanas; Métodos de Pesquisa. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of this study is to analyze evolution, expansion and urban 
consolidation of Juiz de Fora urban area, in Minas Gerais, Brazil, from 1950 to 2010 
through real estate market evolution. The specific objectives are: a) to demonstrate the 
urban area evolution and consolidation of spatialization of Juiz de Fora; b) to map and 
systematize the arrangements of real estate dynamics accounting different types of 
urban real state offers; c) to verify how urban interventions, public and private, interfere 
in the city growth and verticalization; d) to assess how federal and local legislation 
interfered in this process; e) to develop methodology for primary data collection and 
analysis of real estate dynamics in the city. It is a study case with a developed 
methodology for data collection based on daily ads in the month of April through the 
years of 1950 to 2010 in higher circulation newspapers. The hypothesis is if the 
newspaper ads were a direct indicator of real estate dynamics’ offer, the analysis of its 
occurrence, the urban interventions and policies applied, over a long period (1950-
2010), would allow portraying and understanding the social spatial expansion of Juiz 
de Fora urban area. The study presented the city real estate dynamics panorama and 
the detailed analysis of the eighty-one neighborhoods divided in seven Regional 
Centers, highlighting the main characteristics of the urbanization process gathered by 
the author’s research, the neighborhoods historical data and socioeconomic data. As 
a result, in this empirical research, it demonstrates that the real estate dynamics, 
through the real estate offers, allows understanding and explaining the spatial 
structuring of Juiz de Fora. The forms of evolution, expansion and consolidation of the 
city between 1950 and 2010, points out its axis of growth, indicating the processes of 
densification, verticalization and real estate valorization. It also demonstrates how the 
factors of private and public interventions, urban land stocks, incorporating capital, real 
estate legislation and agents and public policies influenced this process. The 
comparison of obtained results with the evolution of the urban sprawl area, during the 
studied period, allowed to confluence the dynamics of land market arrangements with 
the development of the formal city in its main vectors of expansion. The study was able 
to portray the city urban social spatial expansion and, therefore, showed that the 
analysis of real estate dynamics, through real estate newspapers ads, during the 
studied period and area, are related to the socioeconomic context observation, urban 
interventions and urban policies. The collected data, organized in an extensive 
database, with the properties types advertised and their characteristics, can serve as 
a basis for future research, constituting the first step for creating a laboratory of real 
estate dynamics of Juiz de Fora. 
 

Key Words: Urban Expansion; Urban Politics; Real Estate Dynamics; Urban 
Interventions; Search Methods. 
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INTRODUÇÃO  

 

Cidade de porte médio, situada na Zona da Mata de Minas Gerais, Juiz de Fora 

passou nas últimas décadas por um processo de acelerada urbanização com intensa 

reorganização espacial, que gerou profundas mudanças no uso e na ocupação do solo 

urbano. 

A análise da dinâmica imobiliária, ao mesmo tempo resultante e motor destas 

mudanças radicais, em uma perspectiva de longo prazo, 60 anos, traz a possibilidade 

de caracterizar as nuances deste processo, entender suas articulações e o papel dos 

vários agentes, especialmente do poder público e do capital imobiliário, diante das 

necessidades de construção de novas moradias geradas pelo intenso crescimento 

populacional da cidade. 

A observação deste processo é parte relevante da prática profissional e 

acadêmica da autora nos últimos anos, com foco voltado para os temas do 

desenvolvimento urbano, da gestão e da estruturação das cidades de porte médio. 

Escolher a área urbana da cidade de Juiz de Fora como recorte espacial resulta, em 

primeiro lugar, dessa prática.  

Os objetivos, questão e hipótese desta tese são definidos a seguir. 

O objetivo geral deste trabalho de pesquisa é estudar a evolução, expansão e 

consolidação urbana da cidade de Juiz de Fora, no período de 1950 a 2010. 

Como objetivos específicos incluem-se: a) demonstrar a evolução e a 

consolidação da espacialização da área urbana de Juiz de Fora; b) Mapear e 

sistematizar os movimentos da dinâmica imobiliária em relação às ofertas por tipos de 

imóveis em toda a área urbana da cidade de Juiz de Fora; c) verificar como as 

intervenções urbanas, públicas e privadas, interferem na expansão territorial e no 

crescimento urbano da cidade; d) avaliar como a legislação federal e a local interferiram 

nesse processo; e) desenvolver e sistematizar metodologia para levantamento de dados 

primários e análise da dinâmica imobiliária na cidade. 

A questão que norteou o trabalho foi buscar entender em que medida os 

movimentos do mercado imobiliário -onde e quando ocorreram e qual a sua intensidade 

e características- permitem avaliar e compreender a formação e evolução socioespacial 

da cidade de Juiz de Fora, no período de 1950 a 2010.  

A hipótese a ser investigada, a partir dos dados da pesquisa empírica realizada, 
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é então a seguinte:  

Sendo os anúncios indicadores diretos da oferta imobiliária, compondo a 

dinâmica imobiliária, a análise de sua ocorrência e das intervenções e políticas urbanas, 

em um longo período de tempo, abrangendo toda a área da cidade, permite retratar e 

compreender a expansão socioespacial urbana de Juiz de Fora, no período entre 1950 

e 2010. 

O estudo se organiza em cinco capítulos, sumarizados a seguir.  

O Capítulo I define o marco referencial da pesquisa, delimita o seu recorte 

temporal e territorial que será de 60 anos, tendo como base a evolução da mancha 

urbana georreferenciada da cidade, em quatro momentos – 1949, 1978, 1983 e 2015 e 

a pesquisa da dinâmica imobiliária entre 1950 e 2010, e apresenta a hipótese e os 

objetivos do estudo. O Capítulo traz a construção da problemática, desde um olhar 

voltado para a evolução histórica do crescimento da cidade, a partir de um breve relato 

sobre o Caminho Novo no século XVIII, até o século XXI, reconhecendo a importância 

do mercado imobiliário e de seus agentes na reestruturação espacial da cidade. 

Descreve ainda os procedimentos metodológicos adotados ao longo na pesquisa 

empírica e do desenvolvimento do trabalho, detalhando sua originalidade em relação 

a outros estudos, especialmente na definição das fontes de dados, sua coleta e 

tratamento. O trabalho é um estudo de caso, onde será analisada a expansão da cidade 

de Juiz de Fora, por meio da evolução do mercado imobiliário, durante o período de 1950 

a 2010. Apoia-se assim no método indutivo, partindo da observação de dados 

particulares da realidade. Estão incluídos também estudos geográficos e econômicos, 

com um olhar votado para o mercado imobiliário.  

O Capítulo II percorre algumas abordagens teóricas da produção do espaço 

urbano, da estrutura espacial e dos processos de crescimento das cidades, as quais, 

junto com um breve histórico da formação da cidade, buscam contextualizar a formação 

e expansão urbana de Juiz de Fora, com o objetivo de configurar a evolução da mancha 

urbana da cidade no período da pesquisa, entre 1949 e 2010. Destaca-se aqui que o 

processo de expansão urbana neste período tem profunda relação com o passado da 

cidade. Uma característica básica é que, desde sua fundação, Juiz de Fora contava com 

um núcleo central bem constituído, a partir do qual foram aglutinadas progressivamente 

regiões adjacentes. O Capítulo evidencia esse processo, apresentando a representação 

espacial da mancha urbana nos quatro momentos identificados na pesquisa. 

O Capítulo III traz a análise dos principais fatores atuantes na dinâmica imobiliária 
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de Juiz de Fora - localização, preço, valor e estoque de terra urbana, capital incorporador 

e agentes imobiliários-, apresentando os principais aspectos teóricos destes fatores. 

Neste Capítulo, a questão legal do parcelamento do solo urbano e da propriedade da 

terra urbana no Brasil é discutida, desde um ponto de vista histórico até às polêmicas 

atuais, fundamentando assim a análise da legislação e do planejamento urbano de Juiz 

de Fora, principalmente em vista das intervenções públicas e privadas intervenientes na 

dinâmica espacial da cidade.  

O Capítulo IV apresenta os resultados e a análise da pesquisa empírica no quadro 

da atual ordenação territorial da cidade, constituindo-se no cerne deste estudo. Neste 

Capítulo, em sequência à apresentação do panorama geral da dinâmica imobiliária em 

Juiz de Fora no período da pesquisa, é feita a análise, em detalhe, de cada um dos 

oitenta e um bairros componentes dos sete Centros Regionais. Em cada Regional estão 

destacadas as principais características do processo de urbanização em vista dos dados 

obtidos na pesquisa empírica, das informações sobre o histórico da formação de cada 

bairro e de dados socioeconômicos censitários, a fim de explicitar a relação entre a 

dinâmica imobiliária e a expansão urbana. São destacadas as Regionais que tiveram 

maior crescimento, a exemplo da Norte nestes últimos anos, devido principalmente aos 

investimentos empresariais na região, e da região central, que possui maior número de 

imóveis, em crescimento constante. 

O Capítulo V traz a verificação da hipótese do estudo, ou seja, como a dinâmica 

imobiliária, por meio das ofertas de imóveis coletadas e tabuladas na pesquisa 

empírica, permitiu entender e explicar as formas de evolução, expansão e 

consolidação da estruturação espacial da cidade de Juiz de Fora entre 1950 a 2010, 

apontando seus eixos de crescimento e demonstrando como intervenções privadas e 

públicas, estoques de terra urbana, capital incorporador, agentes imobiliários e 

legislação e políticas públicas influenciaram neste processo. Conforme observado, o 

retrato da expansão urbana da cidade se torna mais nítido ao observar os mapas e 

gráficos que trazem os dados obtidos,  evidenciando a evolução e a consolidação da 

área urbana e a interferência das intervenções urbanas. Em suma, pode-se verificar 

que durante os 60 anos do período da pesquisa, o crescimento da cidade ficou 

retratado pela dinâmica imobiliária. Os dados colhidos podem servir de base para que 

se entenda o processo ocorrido na expansão urbana de Juiz de Fora.  
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CAPÍTULO I – MARCO REFERENCIAL DA PESQUISA 

 

Este capítulo tem como escopo apresentar os principais aspectos que delimitarão 

a problemática da pesquisa realizada, bem como a descrição dos procedimentos 

metodológicos adotados ao longo da pesquisa empírica e do desenvolvimento do 

trabalho. 

 

1.1  DELIMITAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO RECORTE TEMPORAL E 

TERRITORIAL DA PESQUISA 

Cidade de porte médio, Juiz de Fora está situada na Zona da Mata de Minas 

Gerais e, sendo o principal polo regional, passou nas últimas décadas por intenso 

processo de urbanização (FIGURA 1.1). 

 

Figura 1.1 - Localização de Juiz de Fora em Minas Gerais e 
no Brasil 

 
   Fonte: IBGE, 2009. Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, 2010. 

 

Em uma primeira caracterização, as Figuras 1.2 e 1.3 ilustram a delimitação da 

área urbana e dos distritos de Juiz de Fora. 

  



 

 

29 
 

 

Figura 1.2 - Delimitação da área urbana de Juiz de Fora – MG - 2010 

 
Fonte: http://www.acessa.com/jfmapas/regioes.php.Acesso em 09/02/18. 

 
 

Figura 1.3 - Área urbana com os distritos de Juiz de 
Fora, MG - 2010 

 
Fonte: http://elistas.egrupos.net/lista/encuentrohumboldt/ archivo/ 

indice/1442/msg/1504/ 
 

O desenvolvimento desta pesquisa de doutoramento parte das muitas 

inquietações da autora, em sua prática profissional e acadêmica, em compreender 

melhor a dinâmica do mercado de terras e de como este influiu nas alterações espaciais 

de Juiz de Fora durante este período de grandes transformações urbanas. Esta análise, 

feita num recorte temporal de 60 anos e abrangendo toda a área urbana da cidade, 

http://www.acessa.com/jfmapas/regioes.php.Acesso%20em%2009/02/18
http://elistas.egrupos.net/lista/encuentrohumboldt/archivo/indice/1442/msg/1504/
http://elistas.egrupos.net/lista/encuentrohumboldt/archivo/indice/1442/msg/1504/
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buscará verificar por meio da dinâmica do mercado imobiliário e suas variáveis, como o 

crescimento da cidade ocorreu, além de pontuar como as políticas urbanas - políticas e 

intervenções públicas planejadas – interferiram ou não, na organização das formas de 

uso do solo. 

Olhar para as cidades de médio porte no Brasil com espírito investigativo pode 

contribuir para evitar a repetição dos problemas hoje encontrados nas metrópoles. 

Ações governamentais sistêmicas são necessárias para romper com a ilegalidade, a 

exclusão e os baixos níveis de qualidade de vida nas cidades de médio porte. No 

contexto de políticas públicas urbanas voltadas para a dinâmica e a realidade dessas 

cidades, é preciso salientar que não apenas um alto investimento é necessário, como 

também o incentivo às discussões em torno das necessidades de cada cidade, dentro 

de um ciclo de políticas públicas de gestão urbana, amparados por reformas 

significativas na legislação. 

Crescimento urbano implica de forma imediata um número maior de pessoas 

necessitando ter acesso à moradia, o que significa ter acesso ao solo urbano, regulado 

por leis e produzido por diversos agentes, dos quais se destacam, de um lado, aqueles 

ligados ao mercado imobiliário e, de outro, os agentes públicos responsáveis pelas 

regulações do uso e ocupação do espaço urbano. A ação destes agentes imprime 

valores diferenciados à terra, seja pela atividade imobiliária, seja pela forma como os 

instrumentos de políticas públicas urbanas delimitam e influenciam a configuração das 

cidades. 

As formas de valorização, de uso e de ocupação do solo urbano sofrem 

influência de um grande número de fatores e, associadas às legislações urbanísticas 

e intervenções públicas e privadas, conferem certa dinâmica ao mercado imobiliário e 

determinam certas formas de estruturação urbana, definindo como a cidade se 

expande e se densifica. 

O recorte temporal de 60 anos (1950 a 2010) foi escolhido após a descoberta de 

cinquenta e seis pranchas1 que compõem o Plano de Remodelagem e Extensão da 

cidade de Juiz de Fora, elaboradas pelo urbanista Saboya Ribeiro, entre 1944 a 1949 

(Figura 1.4). Essas pranchas representavam a área urbana da cidade de então, numa 

escala de 1/1.1000. 

 
1 Estas pranchas fazem parte do Arquivo Histórico da Prefeitura de Juiz de Fora e foram digitalizadas pela autora 
em janeiro de 2017, tendo servido de base para a elaboração da mancha urbana da cidade (1950-2010) pela 
geógrafa Luiza Caldeira Barros. 
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Figura 1.4 - Plano de Remodelagem e Extensão de Juiz de Fora, MG, 
Saboya Ribeiro 

 
Fonte: Arquivo Histórico de Juiz de Fora 

 

Por não se dispor de nenhuma representação georreferenciada que 

representasse o crescimento urbano de Juiz de Fora com data anterior a 1990, mister 

se fez sistematizar, como base para o desenvolvimento deste estudo, uma forma de 

representação cartográfica desse crescimento por meio da criação de manchas urbanas 

que pudessem apresentar, dentro desse período de tempo e a despeito da reduzida 

disponibilidade de materiais, uma maior precisão cartográfica. 

A primeira mancha urbana, feita a partir das cartas de remodelação urbanas 

confeccionadas por Saboya Ribeiro, foi um trabalho inédito, elaborado em conjunto com 

a geógrafa Luiza Caldeira de Barros, constituindo um importante resgate tendo em vista 

a escassez de materiais cartográficos históricos e o estado de deterioração em que as 

folhas se encontravam. Foram digitalizadas pela autora as 56 folhas de escala 1:1000 

que compõem o mosaico e as duas cartas resumo do álbum de Remodelação e 

Extensão da Cidade de Juiz de Fora. 

Com o intuito de possibilitar a comparação entre as manchas urbanas em 

diferentes etapas deste período em análise, foi feito o georreferenciamento dos 

mosaicos das fotos aéreas de 1978, 1983 e 2015 2. 

O outro fator fundamental para a pesquisa é o fato do município de Juiz de Fora 

possuir um extenso acervo jornalístico, datado do final do século XIX até os dias atuais, 

bem como a catalogação de suas normas de políticas públicas desde a sua criação. É a 

 
2 Para 1978 e 1983, a partir dos pontos controle coletados nas imagens do Google Earth Pro em WGS84; para 
2015 foi utilizada uma imagem Landsat 8 datada de setembro de 2015. 
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disponibilidade destas informações que torna possível esta análise da cidade ao longo 

dos anos, em termos de políticas públicas e sua influência no desenvolvimento dos 

vetores urbanos, na dinâmica imobiliária e na qualidade de vida de seus moradores. 

Contando com esta base, a pesquisa empírica foi elaborada através dos jornais 

de maior circulação entre 1950 e 2010, tendo sido coletados os anúncios de compra e 

venda dos imóveis de todos os dias dos meses de abril desse longo período. Este banco 

de dados com informações de tipos de imóveis, data da oferta e valor, sistematizado em 

bairros por sua vez agrupados em Centros Regionais, serviu de base para analisar o 

crescimento urbano em toda a cidade. A expansão da cidade, vista por meio de dados 

sistematizados do mercado imobiliário, deverá permitir que se crie um material de apoio 

relevante para estudos futuros.  

A escolha por pesquisa em jornal, onde se coletou a oferta para compra e venda 

de imóveis residenciais, está ligada diretamente aos anos de estudo da pesquisadora. 

Com base nos quase trinta anos de profissão, observou-se de um lado que o 

crescimento intensivo ou extensivo da cidade está ligado diretamente à dinâmica do 

mercado imobiliário, ou seja, quando uma área da cidade começa a se reorganizar ou 

se reestruturar, a oferta dos imóveis daquela região sofre uma mudança imediata, 

intensificando-se ou não com a mudança do perfil do tipo de imóvel. E, por outro lado, 

que a ocorrência dos anúncios publicados em jornais variava em função destas 

mudanças. Entretanto, não se identificou nenhum trabalho acadêmico, com uma 

pesquisa empírica de longa duração, que sistematizasse essas mudanças e pudesse 

analisá-las face às intervenções públicas e privadas.    

 

1.2  A CONSTRUÇÃO DA PROBLEMÁTICA  

 

A construção e a consolidação da problemática envolve uma dimensão 

fundamental, a realidade empírica, representada no recorte temporal e espacial de 60 

anos de como ocorreu a evolução da estruturação espacial de Juiz de Fora. 

Considerando isto, se tomou como base a evolução da mancha urbana georreferenciada 

da cidade, em quatro momentos – 1949, 1978, 1983 e 2015 e a pesquisa da dinâmica 

imobiliária entre 1950 e 2010.  

Considera-se o espaço urbano em cada momento como a síntese inacabada da 

interação do passado com o futuro, vez que a dinâmica imobiliária no processo de 

transformação do ambiente construído se relaciona com o tempo histórico, em oposição 
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ao lógico, no sentido de que "o hoje é a fração de tempo, entre um futuro desconhecido, 

e um passado irrevogável" (ROBINSON, 1962:26, apud SMOLKA, 1994:180). 

Uma breve caracterização do histórico do crescimento da cidade ajuda a 

compreensão do processo de urbanização. A história de Juiz de Fora tem seu início 

ainda no século XVIII quando fazia parte do chamado Caminho Novo, utilizado para 

transportar o ouro de Minas Gerais à cidade do Rio de Janeiro. O Caminho Novo era 

percorrido à margem esquerda do Rio Paraibuna, onde atualmente encontra-se a região 

central da cidade. Em 1713, o então Dr. Luiz Fortes Bustamante e Sá, conhecido como 

o Juiz de Fora, adquire uma sesmaria no Caminho Novo. Desde então os viajantes 

passaram a denominar o local de Sesmaria do Juiz de Fora, de onde surge o nome da 

cidade. Com a doação de sesmaria a localidade passa a ter uma importância ainda 

maior, pois se iniciam novas atividades agrícolas na região e sua progressiva ocupação 

(PAULA, 2014). 

Um século depois, Henrique Guilherme Fernando Halfeld, outra figura importante 

para a região, se estabelece na cidade. Engenheiro e capitão do exército, foi nomeado 

Engenheiro da Província em 1836, tendo transformado o tortuoso traçado do Caminho 

Novo na Estrada Nova do Paraibuna. Elevada à categoria de cidade em 1853, a 

localidade já contava com teatros, casas bancárias, jornal, escola agrícola e 

aproximadamente mil casas (PAULA, 2014). 

Outro nome relevante para a cidade de Juiz de Fora foi Mariano Procópio, com a 

criação da Companhia União Indústria. Foi também responsável pela construção da 

primeira rodovia pavimentada do Brasil, ligando Minas Gerais ao Rio de Janeiro, 

realizada com recursos do próprio, com o direito de exploração da mesma durante 50 

anos. Suas propriedades se localizavam num trecho que vai da Rua Bernardo 

Mascarenhas até o Bairro Mariano Procópio, onde foram construídas a indústria de 

tijolos, o hotel e seu casarão, hoje Museu Mariano Procópio. No ano de 1888 é 

inaugurada a Companhia Mineira de Eletricidade e a Indústria Têxtil Bernardo 

Mascarenhas, a qual se torna o principal símbolo da cidade (PAULA, 2014). 

No século XIX as cidades brasileiras passam por um processo de industrialização, 

principalmente as próximas ao litoral sudeste e nordeste. Surge também o comércio 

varejista e a cidade de Juiz de Fora se torna uma localidade propícia para este tipo de 

comércio, que passa a se concentrar no centro da cidade. Junto a novos investimentos, 

como a estrada de ferro, o comércio trouxe maior desenvolvimento para a região. Ao 

lado da ferrovia, tem-se também a Companhia de Fiação e Tecelagem Industrial Mineira, 
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que deu a Juiz de Fora o título de Manchester Mineira. No início do século XX surgem 

novos investimentos na cidade, que passa a dispor de transporte, eletricidade, sistema 

de comunicação, serviço de saúde, educação e sistema bancário (PAULA, 2014). 

Segundo Giroletti (1988), a partir de 1930 o crescimento industrial da cidade 

entrou em desaceleração. O autor apresenta três fatores como possíveis razões deste 

declínio: primeiro, a transferência de recursos para o Rio de Janeiro, isto é, somente uma 

pequena parcela do excedente do comércio de importação, da produção, do 

financiamento e da exportação do café permanecia em Juiz de Fora, pois a maior parte 

favorecia o crescimento da cidade do Rio de Janeiro; segundo, a lavoura cafeeira 

começou a se desenvolver no Oeste Paulista, onde atingiu o máximo de produtividade 

e rendimento, não tendo a Zona da Mata condições de competir nem em volume, 

quantidade e mecanização da produção, nem em número e produtividade dos cafeeiros 

novos e velhos; e terceiro, a transferência da capital mineira para Belo Horizonte em 

1897, o que provocou um reordenamento espacial da aplicação de recursos, implicando 

diretamente no ritmo de desenvolvimento das economias regionais e de seus núcleos 

industriais. 

No entanto, a partir de 1980, com uma economia mais reestruturada, a cidade 

passa a apresentar sinais em busca de reassumir seu papel polarizador na região, com 

a ampliação do parque industrial, desenvolvimento e aprimoramento da sua capacidade 

de modernização tecnológica, atração de investimentos no setor de logística de 

transportes, diminuição e/ou isenção fiscal para determinadas indústrias, cujo propósito 

era de atrair investimentos, como o caso da empresa Mercedes – Benz. Os 

investimentos na região cresceram deste então. Juiz de Fora possui hoje uma economia 

assentada no setor de serviços, que inclui o comércio atacadista e de varejo 

(RODRIGUES, 2013). O município conta ainda com grande número de instituições de 

ensino superior privadas, além da Universidade Federal de Juiz de Fora e o Instituto 

Federal de Educação Tecnológica/IFET Sudeste, fatores que impulsionam o setor 

imobiliário. 

Do ponto de vista da expansão urbana, este último período pode ser observado 

na evolução da mancha urbana da cidade, visível na grande expansão ocorrida entre o 

período de 1949 a 2015, como se pode verificar no Mapa 1.1 a seguir:
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Mapa 1.1- Crescimento da mancha urbana de Juiz de Fora, MG entre 1949 e 2015 

 
Fonte: Cartas de Remodelagem Saboya Ribeiro, 1949. Fotos aéreas de 1978 e 
1983. 
BGE, 2015. Executado por Luiza Barros 

 

Para se entender melhor esse crescimento, é preciso observar que a construção 

do espaço urbano ocorre mediante uma série de ações desencadeadas por diferentes 

agentes sociais, que tendem a se relacionar de forma conflituosa. Estes podem ser 

divididos em três grupos distintos. No primeiro grupo integrado por empresários, agentes 

imobiliários e proprietários de terrenos urbanos, têm-se os que buscam extrair renda da 

terra; no segundo, constam os que necessitam do solo urbano para a moradia; e o 

terceiro é representado pelo Estado (SOUZA, 2006). 

Rodrigues (2005), em sua análise das relações do urbano local em três planos, 

econômico, político e social, aponta que a cidade de Juiz de Fora busca se reestruturar 

economicamente, buscando investimentos no setor terciário e, a partir disto, procura 

mostrar as alterações da cidade em seu espaço intraurbano, principalmente as voltadas 

para o espaço residencial dos grupos com maior renda, que atingem somente uma parte 

da cidade. Segundo a autora, existe uma localização onde os grupos de maior renda 

estão concentrados, envolvendo tanto áreas antigas e tradicionais, como o próprio centro 

da cidade e partes dos setores sul e oeste, onde surgiram novos padrões residenciais, 
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como os loteamentos fechados, que se destacam e diferem da paisagem local, 

contribuindo para uma rápida transformação urbana. A qualidade destes imóveis 

aumenta o valor de troca, além de estabelecer operações que ocorrem através do 

mercado, onde as possibilidades de ocupação do mesmo serão constantemente 

redefinidas e submetidas ao mercado imobiliário. 

Nascimento (2012) descreve que algumas intervenções públicas são de grande 

relevância na ocupação de áreas periurbanas, o que contribui para determinar as formas 

de crescimento da cidade. Em sua pesquisa, observou que durante a década de 1970 

ocorreram grandes intervenções como a construção da Universidade Federal de Juiz de 

Fora, as vias de acesso à BR-040 e a Avenida Itamar Franco (antiga Independência), 

tendo sido ainda elaborado o Plano Diretor da Cidade Alta, fatores que propiciaram as 

bases para uma expansão imobiliária da área pós 1990. 

Por outro lado, ainda na década de 1980, o mercado imobiliário se utilizou de 

intervenções privadas, lançando no Bairro Morro do Imperador seu primeiro condomínio 

fechado, onde na década de 1990 se efetivaram vários empreendimentos que vieram a 

consolidar toda a região, tornando-se um vetor de expansão da cidade. A região oeste 

foi o foco da citada pesquisa, na qual se avaliou os vetores de expansão da região, as 

formas de ocupação das áreas periurbanas do município de Juiz de Fora, a 

caracterização das formas de organização do mercado de terras assim como seus 

impactos na ocupação das áreas periurbanas da cidade. Naquele estudo, foi também 

feita a avaliação das intervenções públicas na ocupação de áreas periurbanas de Juiz 

de Fora e a análise da reconfiguração das funções e atividades urbanas e periurbanas. 

Esta forma de análise da estruturação espacial urbana serve de base para 

detectar as desigualdades sociais, econômicas e ambientais de Juiz de Fora. O 

planejamento urbano pode ser considerado como a principal ferramenta da organização 

do espaço urbano, medindo a satisfação da população residente por meio dos 

indicadores de qualidade de vida e de vulnerabilidade social, o que poderia apontar a 

necessidade da alocação de recursos para infraestrutura nos locais considerados como 

mais carentes, ou mais problemáticos, como as áreas de vulnerabilidade social. 

(BARROS, NASCIMENTO, 2017) 

Tasca (2010) teve como foco de sua pesquisa o planejamento urbano e a 

produção da cidade, em especial, das suas desigualdades. Para tanto buscou detectar 

as características da produção do ambiente construído em Juiz de Fora, através do 

estudo da dinâmica produtiva de moradias e dos novos padrões residenciais, mediante 
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análise da produção empresarial de incorporação imobiliária, da produção pela 

população de baixa renda e da produção pelo Poder Público. 

Conforme a autora, a acomodação da cidade de Juiz de Fora é decorrente dos 

condicionamentos geomorfológicos, das decisões políticas sobre os vetores de 

expansão e das estratégias econômicas que ligam a cidade a outros municípios. A 

ocupação urbana de Juiz de Fora teve seu desenvolvimento ao longo do vale do Rio 

Paraibuna, eixo histórico das relações de intercâmbio entre Minas Gerais e os portos 

oceânicos do Rio de Janeiro e Parati, possuindo uma área de 93,5 Km, 

aproximadamente 23% da área urbana, deixando desocupados quase 77% do espaço 

considerado urbano (PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 2004 apud TASCA, 2010). 

O mercado imobiliário e seus agentes têm uma importância substancial na 

reestruturação espacial da cidade, quando identifica as necessidades de uma classe, 

produz os espaços, as condições de deslocamento e a convence a comprá-los. Este 

convencimento se faz por meio do deslocamento do centro da cidade, para seu entorno, 

de todos os serviços necessários, como por exemplo, shopping centers, aparelhos do 

Estado ou centros empresariais, o que leva à otimização de tempo gasto em 

deslocamento fazendo o "longe" ficar "perto" (VILLAÇA, 2001; SMOLKA, 1992). 

Dentro dessa lógica capitalista o solo urbano se transforma em mercadoria como 

outra qualquer, ressalta Geraldo (2011). Não sendo, no entanto, um bem produzido e 

desta forma não possuindo valor, adquire preço que pode derivar de fatores mais 

complexos do que a lei da oferta e demanda aplicada a outras mercadorias. O solo 

urbano é dotado de infraestrutura e serviços, onde pode existir uma condição para a 

produção, propiciando a geração de lucros, de localização. No entanto a terra só terá 

preço caso seja possível extrair desta ganhos monetários.  Como ressaltado pela autora, 

os principais agentes componentes do mercado imobiliário são os incorporadores, os 

proprietários de terras, construtores, investidores imobiliários e o Estado. 

Geraldo (2011) demonstra como ocorreu a retomada da economia na cidade de 

Juiz de Fora, por volta dos anos 1980, a partir de estudos feitos pelo poder púbico com 

intuito de orientar o desenvolvimento urbano da cidade. A autora complementa que as 

intervenções públicas contribuíram para a expansão urbana da Região Oeste e sua 

consequente valorização. 

Outro fator importante observado por Geraldo (2011) está na valorização dos 

terrenos, considerados como sendo de maior ganho de capital, superando, ouro, arte e 

títulos de renda fixa. Conforme declara a autora, no período de 1964 e 1986, o preço da 
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terra aumentou 290% enquanto o salário mínimo decresceu 54,5%. 

A breve releitura feita acima, sobre a história sociopolítica e econômica e suas 

relações com o espaço urbano de Juiz de Fora, tem o objetivo de contextualizar o estudo 

que se pretende nesta tese, conforme os objetivos, a questão norteadora e a hipótese 

expostos na Introdução. 

 

1.3  CONSIDERAÇÕES SOBRE A METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa se define com um estudo de caso3, no qual se estudará a expansão 

da cidade de Juiz de Fora, por meio da evolução do mercado imobiliário, durante o 

período de 1950 a 2010. Apoia-se assim no método indutivo, partindo da observação de 

dados particulares da realidade. 

No raciocínio indutivo, como apontado por diversos autores, a generalização 

deriva dos casos da realidade observada (MARKONI; LAKATOS, 2003: PRODANOV; 

FREITAS; 2013). Tal estratégia metodológica procura suas soluções através da 

identificação de evidências. Com as evidências em foco e a análise de sua plausibilidade 

adotam-se métodos sistemáticos de análise de dados que possibilitam sugerir 

conclusões e, em seguida, testá-las. Apesar disso, não se elimina uma etapa de 

julgamento, discernimento e astúcia em sua elaboração. O método indutivo pode 

suprimir a necessidade de hipóteses, partindo das observações para depois formular as 

proposições que dão forma ao plano de coleta de dados e, por conseguinte, estabelecem 

prioridades às estratégias analíticas relevantes de um conjunto de proposições 

logicamente correlacionadas, sobre o comportamento dos fenômenos que se deseja 

estudar. 

Com base nesse alicerce, iniciou-se a busca por dados que poderiam dar 

indicações de como elucidar o problema. Em seguida, explorou-se as conexões entre 

estes conjuntos de informações obtidas, para então decidir a estratégia analítica que 

teria mais aderência nesta pesquisa. E, a partir daí, delimitou-se a proposição da forma 

pergunta-problema. 

Os procedimentos metodológicos adotados para estabelecer cronologia, eventos 

deflagradores, estratégias adotadas e resultados das estratégias e outras abordagens 

qualitativas presentes nesta tese seguem, portanto, as práticas adotadas na condução 

 
3 O método de estudo de caso é classificado como uma análise qualitativa (GOOD e HATT, 1972), sendo mais 
adequado para certas circunstâncias onde a análise de inúmeros problemas é de difícil abordagem. 
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de estudo de caso para os fins de pesquisa. Para viabilizar a estratégia de pesquisa 

utilizou-se de procedimentos experimentais, documentais e bibliográficos. A abordagem 

foi configurada beneficiando-se de construções qualitativas e quantitativas. 

Raupp e Beuren (2003, p. 76) explicam que o “delineamento é intrínseco à 

pesquisa científica, norteando o pesquisador na busca de uma resposta para 

determinado problema”. Observa-se que o processo de obtenção destas respostas 

passa pelo delineamento de pesquisa e, neste caso, conduz a formação de um plano de 

investigação e esclarecimento de uma questão atual que demanda mais estudos para o 

setor. 

A abordagem mista entre elementos quantitativos e qualitativos foi utilizada para 

permitir a comprovação das relações dos fenômenos entre si, isto é, a associação entre 

variáveis e a relação de causalidade entre fenômenos, com uma verificação empírica, 

obtendo assim respostas mais significativas e respaldadas. Para esta análise serão 

utilizados tabelas, quadros e gráficos, enquanto que, para se explorar estas questões 

com maior riqueza de detalhes, necessita-se de textos narrativos e descritivos. 

A experiência da autora na execução da pesquisa realizada no Mestrado 

(Nascimento, 2012) foi determinante para a elaboração da metodologia utilizada neste 

estudo. Diferentemente daquela pesquisa, que se limitou a um período de dez anos, a 

uma única região da cidade e um único tipo de imóvel (terreno), a necessidade de se 

trabalhar com um lapso maior de tempo, com maior amplitude geográfica e com outros 

tipos de imóveis, requereu a busca de novas fontes de dados para possibilitar 

caracterizar o objeto do estudo.  

Isto foi feito através do levantamento dos dados nos jornais disponíveis no Arquivo 

Histórico Municipal e no arquivo da Biblioteca Pública Municipal de Juiz de Fora, iniciado 

em dezembro de 2016. Neste processo, foi identificada a existência no Arquivo Histórico 

das já citadas pranchas de Saboya Ribeiro (Barros e Nascimento, 2018) que, após a 

obtenção de acordo para sua digitalização e a comprovação da possibilidade de seu 

georreferenciamento, permitiram determinar o recorte temporal da pesquisa. 

A coleta de dados nos jornais foi realizada de fevereiro de 2017 a janeiro de 2018, 

tendo sido feitos o registro do projeto no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, 

como projeto de extensão, a seleção de uma estagiária bolsista e o levantamento piloto 

em janeiro de 2017. 

O levantamento piloto, conforme detalhado no item 1.4.3 a seguir, permitiu definir 

as variáveis componentes da pesquisa, a escolha dos periódicos e o período a coletar.  
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A garantia da consistência dos dados foi obtida através da revisão, feita 

manualmente pela autora, revisando todas as variáveis de todos os lançamentos e 

atualizando o endereço dos imóveis conforme a ordenação territorial atual da Prefeitura 

de Juiz de Fora. 

 

1.4  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Tendo se delimitado os recortes temporais e espaciais da pesquisa, foram 

definidas as seguintes etapas de trabalho: 

1. Definição das Fontes de Dados;  

2. Delimitação da Amostra; 

3. Coleta dos Dados Primários em Jornais; 

4. Tratamento dos Dados; 

5. Geoespacialização dos Dados; 

6. Atualização de Valores;  

7. Levantamento da Legislação, Políticas e Intervenções Urbanas; 

8. Utilização dos Dados da Pesquisa. 

 

Estes procedimentos estão detalhados a seguir. 

 

1.4.1 Definição das Fontes de Dados  

 

Foi definida a realização de uma pesquisa de dados primários, com a coleta de 

anúncios de oferta de imóveis em jornais de grande circulação na cidade de Juiz de 

Fora, durante o período de 1950 a 2010, sendo selecionados os anúncios publicados 

durante todo o mês de abril destes sessenta anos.  

Como recorte para a pesquisa, ficou definido a coleta dos anúncios de compra e 

venda dos imóveis residenciais (casa, apartamento, cobertura, casa com terreno e 

terreno), de forma a obter o tipo de imóvel, local (bairro e endereço) e o valor anunciado. 

Não foram coletadas as informações sobre imóveis anunciados como comerciais e, pela 

característica dos anúncios, não foi considerada a distinção entre imóveis novos e 

usados. 

  

A opção em se utilizar os dados de jornais, em lugar de utilizar outras fontes, tais 
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como ITBI ou registros imobiliários, a exemplo do “habite-se” ou “alvará de licença para 

construção”, alicerça-se na tentativa de obter uma situação mais próxima da realidade 

em relação à precificação dos imóveis negociados ao longo do período a ser estudado. 

Deve-se ainda à necessidade de incorporar na pesquisa o tipo de imóvel “Terreno”, a 

fim de permitir analisar melhor a expansão e consolidação da cidade durante o período 

da pesquisa. Muitas vezes, o crescimento da cidade se dá em áreas ainda não 

consolidadas ou adensadas, onde a oferta é basicamente de lotes e áreas não 

edificadas. Assim, quando se analisa a evolução dos tipos de imóveis em uma região, 

no lapso de tempo escolhido, verifica-se como este crescimento está ocorrendo, se de 

forma intensiva ou extensiva. 

Importante ressaltar ainda que a opção por anúncios de ofertas de vendas traz a 

limitação de que estas representam a expectativa de concretização da transação 

imobiliária e não os negócios efetivamente realizados. Entretanto, mesmo que os dados 

permitam capturar apenas o lado da oferta, a comparação de sua variação no tempo e 

no espaço representa a própria dinâmica imobiliária, objeto da pesquisa. 

Foram utilizados ainda dados socioeconômicos dos Censos de 2000 e 2010 do 

IBGE, estratificados por bairros, com o objetivo de caracterizar aspectos básicos de sua 

população: crescimento populacional e do número de domicílios entre os dois últimos 

Censos e indicativo da renda domiciliar em número de salários-mínimos, tendo sido 

adotado o corte em 5 SM considerando que famílias com renda inferior teriam acesso 

apenas ao mercado de habitações populares. Estão registrados os percentuais de 

imóveis próprios que, embora não utilizados neste estudo, foram considerados 

importantes para estudos posteriores. 

  

1.4.2 Delimitação da Amostra 

 

O início da pesquisa é o ano de 1950, que coincide com a data da primeira 

mancha urbana elaborada para este estudo, a partir das cartas de remodelação urbana, 

confeccionadas por Saboya Ribeiro. 

No período abrangido pela pesquisa, 1950 a 2010, foram coletados anúncios de 

imóveis residenciais e terrenos disponíveis para a venda. Nos anos inteiros 1950, 1960, 

1970, 1980, 1990, 2000 e 2010, a pesquisa foi realizada nos meses de abril, maio e 

junho, sendo os dados coletados para todos os dias de cada mês. Nos anos 

intermediários a coleta foi feita no mês de abril (todos os dias) de cada ano. O conjunto 
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dos dados foi registrado em 84 tabelas, uma para cada mês coletado. O número de 

anúncios é crescente a cada ano, com algumas exceções, sendo a média inicial de 70 

anúncios por mês e a final de 350, totalizando cerca de 11.000. 

 

1.4.3 Coleta dos Dados Primários em Jornais 

 

O objetivo da obtenção de dados nos classificados dos jornais locais foi, portanto, 

permitir a leitura da evolução e da estruturação socioespacial de Juiz de Fora, através 

da análise da dinâmica imobiliária e da expansão urbana da cidade.   

Os dados foram sistematizados em planilhas e os valores atualizados e corrigidos 

para os valores atuais. Em relação à localização, os imóveis foram agrupados em 

bairros, com seus nomes atuais, e foi utilizada como base para a sistematização dos 

dados a organização territorial atual do município, que é dividida em 81 (oitenta e um) 

Bairros, agrupados em 7 (sete) Centros Regionais.  

Como procedimento inicial, foi feito um levantamento piloto, no qual a coleta de 

dados ocorreu em janeiro de 2017. Foram selecionados três meses (abril, maio e junho) 

dos anos de 1950, 1960 e 1970. Os meses foram escolhidos de forma aleatória, 

considerando apenas que o mercado imobiliário, no primeiro e o último trimestre de cada 

ano, sofre a influência de festividades, como o Carnaval e o Natal, e das férias escolares.  

Neste levantamento piloto, a coleta de dados foi feita nos dois jornais locais 

existentes na época, Diário da Tarde e Diário Mercantil 4, tendo sido fotografados os 

anúncios classificados de ambos os jornais no mesmo período. O Diário da Tarde, 

vespertino, mais popular, privilegiando a cobertura de esporte e polícia, tinha venda 

avulsa, especialmente através dos Pequenos Jornaleiros, que anunciavam o Diário da 

Tarde no centro e nas portas das fábricas. Já o Diário Mercantil era o jornal da elite, 

vendido principalmente pelo sistema de assinaturas: “era como se fosse um arauto, 

lançava a coisa e a cidade, naturalmente, apreendia aquilo; o curioso é que ele repercutia 

muito mais do que vendia”. (CID, 2005 apud MUSSE, 2008). 

A partir da análise dos classificados fotografados foi possível identificar e 

classificar as seguintes variáveis: Data; Bairro; Endereço; Tipo de imóvel (casa, 

apartamento, cobertura, terreno); Metragem do terreno; Descrição da casa (número de 

 
4 Juiz de Fora, centro econômico no período, contava com uma imprensa desenvolvida. O Diário Mercantil foi 
lançado em 23 de dezembro de 1912, e o Diário da Tarde em 29 de abril de 1942, e ambos tiveram como data de 
encerramento o dia 29 de novembro de 1983. 
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quartos, sala e garagem); Descrição do apartamento (número de quartos, sala e 

garagem); Valor dos imóveis oferecidos para venda. Foram coletados todos os anúncios 

que apresentavam pelo menos as seguintes informações: localização (bairro ou 

endereço) e tipo de imóvel, além da descrição do imóvel ou o valor oferecido para a 

venda. Desta forma, todos os dados coletados têm no mínimo três informações, além da 

data, sendo que a localização e tipo foram considerados como constante. 

A pesquisa feita nos classificados permitiu então obter, dos imóveis residenciais 

disponíveis para venda, os dados citados acima que foram organizados em planilhas no 

seguinte formato: 

 

ID 

 

DATA 

 

BAIRRO 

 

ENDEREÇO 

 

TIPO DE IMÓVEL 

 

TERRENO/ 

METRAGEM 

 

CASA/ 

QUARTOS 

 

APTO/ 

QUARTOS 

 

VALOR 

 

A partir da estruturação feita na pesquisa piloto, para o levantamento do conjunto 

completo de dados no período de tempo definido, a opção feita foi trabalhar com o jornal 

Diário da Tarde, até a data de 1983, por apresentar maior número e completude de 

informações. Para os anos posteriores foram escolhidos jornais com circulação diária de 

maior tiragem e maior número de imóveis anunciados em cada período, quais sejam, a 

Tribuna da Tarde 5 e a Tribuna de Minas 6. 

A coleta efetiva dos dados da pesquisa durou doze meses, entre janeiro de 2017 

a janeiro de 2018 7. O critério adotado foi o de coletar todos os anúncios de ofertas de 

imóveis residenciais e de lotes e terrenos publicados, estando ou não duplicados. 

 

1.4.4 Tratamento dos Dados 

 

A verificação da consistência dos dados brutos nas planilhas originadas da coleta 

foi feita de forma sistemática, à medida do progresso do levantamento, para cada um 

 

5 Publicado a partir de junho de 1986, o Jornal Tribuna da Tarde passa a ser o principal jornal local até o final de 
1992, quando foi fechado, voltando a ser publicado o Tribuna de Minas. Desta forma nos anos de 1987, 1988, 
1989, 1990, 1991 e 1992, a fonte primária é o Jornal Tribuna da Tarde. 
 
6 O jornal Tribuna de Minas foi lançado em setembro de 1981 e, em 1983, com o fechamento do Diário Mercantil 
e Diário da Tarde, se tornou o principal jornal da cidade. Teve a publicação interrompida alguns anos em Juiz de 
Fora, voltando a ser publicado na cidade a partir de 1992. Hoje possui uma tiragem de 18.000, em dias úteis, e de 
20.000 nos domingos. 
 
7 O projeto de pesquisa foi registrado junto ao Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, em janeiro de 2017, 
como projeto de Iniciação Científica, contando com uma estagiária que auxiliou na coleta dos dados. 
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dos anúncios.  

O tratamento dos dados consistiu em quatro processos. Primeiro, foram excluídos 

os anúncios repetidos dentro de um mesmo mês (e, portanto, dentro de um mesmo ano). 

Isto por ser usual a republicação de uma mesma oferta em um determinado período. 

Assim, cada oferta ficou representada uma única vez na amostra. Segundo, foram 

excluídos os anúncios fora dos critérios mínimos: conter a informação correta de data, 

de localização (bairro ou logradouro) e de tipo de imóvel, além de ter preenchida pelo 

menos uma das variáveis número de quartos, metragem de terreno ou valor. Terceiro, 

foram padronizados os nomes dos bairros, conforme a atual organização territorial da 

cidade, composta por oitenta e um bairros inseridos em sete Centros Regionais, Centro, 

Leste, Nordeste, Norte, Oeste, Sudeste e Sul (vide Quadro 4.1 – Bairros e Localidades 

por Centro Regional, no Capítulo IV). E, quarto, os anúncios foram agregados por Centro 

Regional. Nesta padronização, não se fez distinção, dentro dos bairros, da existência de 

ocupações informais. 

 

1.4.5 Geoespacialização dos dados  

 

Os dados do levantamento foram geoespacializados a partir das variáveis 

Centro Regional e Bairro, que referenciam neste nível a localização do imóvel 

ofertado. 

Os anúncios geoespacializados foram utilizados para elaboração de mapas 

temáticos com o objetivo de caracterizar a intensidade da dinâmica imobiliária no 

espaço urbano. 

Esta espacialização dos anúncios, em conjunto com os mapas resultantes da 

mancha urbana, buscou permitir a visualização e maior acuidade na análise da 

expansão urbana. 

 

1.4.6 Atualização dos Valores 

 

Os valores das ofertas de imóveis foram coletados em valores nominais, na 

moeda da data de publicação de cada anúncio, requerendo portanto sua atualização, 

que foi feita para valores de dezembro de 2017, conforme critérios técnicos expostos a 

seguir.  

Trabalhos como de Schwarzer (2001, p. 130) abordam que a escolha de 
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determinado índice de inflação e não de outro, como por exemplo, o deflacionador de 

uma série histórica de valores monetários, pode gerar resultados discrepantes, de 

acordo com diferentes adoções. Ainda no trabalho de Schwarzer (2001), houve uma 

comparação entre três diferentes deflatores, observando-se diferentes resultados, fruto 

de uma captura da “forte alta do custo de vida da classe média a partir da abertura 

econômica” e a “estabilização monetária” dos anos de 1990, em cidades mais 

globalizadas. Dada esta questão, houve grande preocupação nesta tese em escolher 

um índice que refletisse mais assertivamente a evolução de preços da construção civil, 

chegando ao INCC.  

 

1.4.6.1 Índice Nacional da Construção Civil – INCC 

 

A escolha do Índice Nacional da Construção Civil (INCC) se justifica neste 

trabalho dada sua relevância, como principal indicador e parâmetro amplamente 

utilizado para a atualização de preços relativos ao setor imobiliário. Existem muitos 

índices importantes para a construção civil, dentre eles, pode-se citar o SINAPI – 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, o CUB/m² - 

Custo Unitário Básico por m2, o TCPO – Tabela de Composições e Preços para 

Orçamentos, o IPOP – Índice de Preços de Obras Públicas, dentre outros (THOMÉ, 

2016). O próprio Índice Geral de Preços (IGP), reconhecidamente tido como um dos 

indicadores inflacionários mais importantes, tem como uma de suas bases de 

composição o próprio INCC no valor de 10% da sua composição. Outro exemplo é o 

valor unitário do CUB/m², um índice muito utilizado para a correção dos contratos de 

compra de imóveis, durante o prazo de execução da obra, o qual é reajustado 

mensalmente tendo por base o INCC. 

O INCC foi criado com o intuito de verificar o desenvolvimento progressivo dos 

custos de construções habitacionais. Desta maneira, começou a ser possível observar 

a evolução dos custos no setor da construção civil, sendo também importante como um 

indicador do nível de atividade da economia. O INCC se apresenta como o primeiro 

índice oficial de custo da construção civil do Brasil. 

A princípio, o índice encobriu apenas a cidade do Rio de Janeiro, até então capital 

federal brasileira. Sua sigla era ICC, tendo iniciado a série histórica em 1944, através de 

dados estimados, e posteriormente, em 1950, quando se deu a primeira observação, 

através de levantamento de dados. Em fevereiro de 1985, o ICC, que até então abrangia 
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apenas o Rio de Janeiro deu lugar ao INCC, modificado para tornar-se um índice de 

maior abrangência. A escolha recaiu sobre o índice denominado Edificações, o qual já 

era calculado desde 1974, com preços levantados em oito capitais. No processo de 

ampliação de cobertura, o INCC chegou a pesquisar preços em 20 capitais. No ano de 

2001 foi ajustado para 12 capitais. Atualmente, em 2018, a abrangência setorial da coleta 

é feita em 7 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto 

Alegre e Brasília e sua periocidade é mensal (IBRE, 2018). O Instituto Brasileiro de 

Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) é o responsável por acompanhar 

e divulgar este indicador dos custos da construção. 

O índice é amplamente utilizado em diversas instituições como a Câmera 

Brasileira da Indústria da Construção (CBIC); além de ser utilizados em muitos outros 

trabalhos, como a avaliação do efeito de um choque de política monetária sobre o 

mercado imobiliário de Mendonça; Medrano; Sachsida (2011) e a Engenharia de Custos 

aplicada à Construção Civil apenas para exemplificar e reforçar seu valor e relevância. 

Do início da série histórica até hoje houve inúmeras inovações tecnológicas e 

consequentes adaptações na coleta de dados, introduzidas pelas novas arquiteturas, 

pelos estilos, pelos gabaritos e modernização das técnicas de construção, além do 

surgimento de novos produtos e especialidades de mão-de-obra, assim como materiais, 

equipamentos e serviços, o que exigiu adequações no levantamento deste indicador. 

Atualmente, o INCC se utiliza de orçamentos analíticos de empresas de 

engenharia civil. Na amostra se utiliza três padrões de construções, tipificada por H1, H4 

e H12. 

• H1 se traduz em casas de um pavimento, com área média de 30 m2;  

• H4, estampa edifícios residenciais de quatro pavimentos, com unidades 

habitacionais de sala e três quartos e área total média de 2.520 m2; 

• H12, edifícios residenciais de 12 pavimentos, com unidades também de 

sala e três quartos e área total média de 6.013 m2. 

Todas as três composições são obtidas com reiteração nas cidades 

pesquisadas e foram designados a partir de um extenso acervo de configurações, 

formulado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (IBRE, 2018). 

Nota-se que o INCC se divide em dois conjuntos para seu resultado final: 

• Materiais, equipamentos e serviços, 

• Mão-de-obra 
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No primeiro conjunto, o subconjunto Materiais é segmentado em três instâncias 

de acordo com a evolução das fases de uma obra: 

• Estrutura 

• Instalações 

• Acabamento 

E o custo de mão-de-obra tem os subconjuntos de: 

• Salários 

• Encargos Sociais 

No total da pesquisa sobre componentes de custos, chega-se a seleção de: “723 

itens específicos, sendo 659 relativos a materiais, equipamentos e serviços e 64 

relacionados a mão-de-obra”. Ao todo são cerca de 12.300 informações obtidas de 

aproximadamente 1.200 informantes (IBRE, 2013, p. 25-26).  

À amostra obtida do levantamento de insumos como mercadorias, equipamentos, 

serviços e mão-de-obra com representatividade na atividade da construção civil 

brasileira é aplicada uma combinação de pesos ao conjunto de preços relativos. Para 

cada capital, das sete consideradas, elaborou-se uma estrutura de pesos, por tipo de 

obra, levando-se em consideração particularidades regionais. Os pesos exprimem a 

relevância correspondente de dois aspectos, segundo o Instituto Brasileiro de Economia 

da Fundação Getúlio Vargas: a distribuição regional da construção residencial urbana, 

estimada a cada ano, levando-se em conta as estatísticas de licenças de ‘habite-se’ ou 

área edificada, como também o detalhamento de itens de custo, em nível regional, e 

suas respectivas participações nos custos atualizados por tipos de obras. Ressalta-se 

que em média, os insumos configuram pouco mais de 95% do custo total da construção. 

 

1.4.6.2 Moedas 

 

No período que compreende esta tese, entre os anos de 1950 até 2010, houve 

diversas mudanças de moedas. Observa-se que em três diferentes momentos 

históricos tivemos a moeda Cruzeiro. O Quadro 1.1 traz informações mais detalhadas 

sobre o Período, Moeda, Símbolo, Governo, Leis e Valor Equivalente das alterações 

da moeda no Brasil. 
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Quadro 1.1 -Períodos históricos das mudanças de moedas no Brasil e seu valor 
equivalente 

Período Moeda Símbolo Governo Leis Valor Equivalente 

1942-1967 Cruzeiro 
(BRZ) 

Cr$ Getúlio Vargas Decreto Lei nº 
4.791 de 1942 

2 750 000 000 000 000 

1967-1970 Cruzeiro 
novo 

NCr$ Castelo Branco Decreto Lei nº 1 de 
1965 

2 750 000 000 000 

1970-1986 Cruzeiro 
(BRB) 

Cr$ Médici/Figueiredo Resolução do 
Banco Central do 
Brasil nº 144 de 
1970 

2 750 000 000 000 

1986-1989 Cruzado Cz$ Sarney Decreto Lei nº 
2.283 de 1986 

2 750 000 000 

1989-1990 Cruzado 
novo 

NCz$ Sarney Medida Provisória 
Nº 32 de 1989 

2 750 000 

1990-1993 Cruzeiro 
(BRE) 

Cr$ Collor Medida Provisória 
Nº 168 de 1990 

2 750 000 

1993-1994 Cruzeiro 
Real 

CR$ Itamar Franco Medida Provisória 
Nº 336 de 1993 

2 750 

1994 em 
diante 

Real 

 

R$ Itamar Franco Lei nº 8.880 de 
1994 

1 

Fonte: Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas 
Elaborado pelo economista Henrique Senna Mota 

 

1.4.6.3 Moedas e períodos 

 

Cada período deve ser visto com certo cuidado: 

Cruzeiro (BRZ): 

• O Cruzeiro (BRZ), vigorou entre 1 de novembro de 1942 a 12 de fevereiro 

de 1967. Tinha o símbolo Cr$, o código ISO 4217 BRZ. 

O Cruzeiro foi o padrão monetário com a implantação do Estado Novo, 

conhecido como Era Vargas. 

Cruzeiro Novo: 

• O Cruzeiro Novo substituiu o Cruzeiro antigo, e circulou brevemente no Brasil 

entre 13 de fevereiro de 1967 a 14 de maio de 1970. Possuía o símbolo NCr$. 

Foi criado em virtude do aumento da inflação, da instabilidade política e 

aumento e descontrole das dívidas públicas brasileiras. 

Cruzeiro (BRB): 

• O Cruzeiro (BRB) voltou a ser utilizado entre 15 de maio de 1970 a 27 de 

fevereiro de 1986. Possuía o símbolo Cr$, código ISO 4217 BRB. 

Com a reforma monetária iniciada em 1967, e com o fim do padrão transitório 

do Cruzeiro Novo, foram colocadas as novas cédulas em circulação, da segunda 
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edição do Cruzeiro. 

Cruzado: 

• O Cruzado circulou entre 28 de fevereiro de 1986 a 15 de janeiro de 1989. 

O seu símbolo era Cz$ e o código ISO 4217 BRC. 

Foi criado em virtude do Plano Cruzado, como parte de um pacote de medidas 

para conter a inflação. 

Cruzado Novo: 

• O Cruzado Novo entrou em vigor em 16 de janeiro de 1989 indo até 15 de 

março de 1990. Seu símbolo era NCz$, e seu código ISO 4217 BRN. 

Criado em virtude do Plano Verão. 

Cruzeiro (BRE): 

• A terceira edição do Cruzeiro ocorreu entre 16 de março de 1990 a 31 de 

julho de 1993. Criada a partir do plano Collor. Seu símbolo foi o Cr$ e seu código foi 

ISO 4217 BRE. 

Cruzeiro Real: 

• Os Cruzeiros Reais são anteriores ao Real, moeda circulante hoje. Ela foi o 

padrão monetário de 1 de agosto de 1993 a 30 de junho de 1994. Seu símbolo era 

CR$ e seu código foi ISO 4217 BRR. 

Real: 

• O Real entrou em vigor em 1 de julho de 1994, e é a moeda circulante atual. 

Seu símbolo é R$ e seu código é ISO 4217 BRL. 

Este último foi criado devido ao Plano Real, o qual foi um programa com o 

objetivo de estabilização monetária e reformas econômicas.  

Durante a implementação do Plano Real ocorreram distintas modificações de 

preços relativos à economia. Por um lado, a estabilidade dos preços ao consumidor, 

propósito do plano, sustentou-se em consequência da chamada âncora cambial e da 

maior possibilidade para importações de bens de consumo finais. Por outro, vários 

preços no atacado e preços de alguns serviços e imóveis com influência no INCC, se 

elevaram sem que fossem paralelamente incorporados pelos índices de preços ao 

consumidor (SCHWARZER, 2001). 

De 2003 a 2010, ou seja, em 7 anos o Índice Nacional de Custo da Construção 

(INCC) aumentou aproximadamente 63% e o avanço do rendimento médio real efetivo 

do salário brasileiro de pessoas ocupadas aumentou 22,65%. Isto é, pode-se observar 



 

 

50 
 

 

que o progresso de crescimento da massa salarial não acompanhou o crescimento 

dos preços dos imóveis do setor imobiliário (D’AGOSTINI, 2010). 

Para D’Agostini (2010), não há uma relação de equilíbrio de longo prazo, ou 

cointegração, entre o INCC e o rendimento médio real efetivo dos salários. Sua opinião 

é que o mercado imobiliário, neste período, inflou seus preços, começando um 

processo de formação de bolha imobiliária no mercado interno, também suportado 

pela expansão do crédito na economia (D’AGOSTINI, 2010). Entretanto apesar 

desses problemas, o INCC foi aqui considerado como índice por ser o que melhor 

retrata a evolução dos valores imobiliários. 

No foco inicial deste estudo, as informações de valores foram utilizadas apenas 

de forma agregada, na avaliação sumária apresentada no Capítulo V, item 5.4 – 

DINÂMICA IMOBILIÁRIA E VALOR DAS OFERTAS DE IMÓVEIS. Entretanto, estes 

dados ficam disponíveis para análises detalhadas, considerando distinções não 

trabalhadas no tópico citado, tais como número de quartos ou dimensão de terrenos, 

entre outras. 

 

1.4.7 Levantamento de Legislação, Políticas e Intervenções Urbanas 

 

Parte importante do trabalho de pesquisa é o levantamento da legislação 

municipal, Leis e Decretos relativos à questão urbana sancionados no período, de forma 

a caracterizar as nuances das políticas urbanas do município. 

Além destas informações, outro elemento fundamental são os registros das 

intervenções urbanas, públicas ou privadas, incluindo informações sobre loteamentos e 

outras formas de estruturação e expansão do espaço urbano. 

O levantamento da legislação municipal, Leis e Decretos relativos às questões 

urbanas foi feito junto ao site da Prefeitura Municipal. Já os registros das intervenções 

urbanas públicas ou privadas, foram coletados através de pesquisa na Biblioteca 

Municipal e no Acervo Histórico da cidade, bem como nos Jornais da época. Esta foi 

feita juntamente com a coleta dos dados nos classificados de imóveis. O intuito foi 

elencar e avaliar esses registros quanto às suas relações com o mercado imobiliário 

e as principais intervenções do período de 1950 a 2010.   
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1.4.8 Utilização dos Dados da Pesquisa 

 

Os dados relativos aos anos inteiros, nos quais foram coletadas as variáveis já 

mencionadas, de três meses do primeiro ano em cada década, foram utilizados 

integralmente na pesquisa piloto. A Tabela 1.1 traz a quantidade de anúncios 

coletados, totalizando nesses anos 3.180 anúncios.  

 

Tabela 1.1 - Quantidade de Anúncios por Ano de Publicação - Anos Inteiros 
Juiz de Fora – MG 

ANOS * 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 TOTAL 

QUANTIDADE 170 187 175 382 483 808 975 3180 

 * Anúncios publicados nos meses de abril, maio e junho 
 Fonte: Diário da Tarde - 1950, 1960, 1970, 1980; Tribuna da Tarde - 1990. Tribuna de Minas - 
2000,2010 

 

Os dados utilizados na análise deste trabalho compreendem o levantamento 

dos anúncios em todos os anos do período. A Tabela 1.2 a seguir apresenta o 

quantitativo desta amostra: 

 

 

Tabela 1.2- Quantidade de Anúncios por 
Centro Regional - Total da Amostra* 

CENTRO 

REGIONAL 

QUANTIDADE % 

CENTRO 5.236 54,7 

LESTE 1.131 11,8 

NORTE 785 8,2 

SUL 770 8,0 

NORDESTE 708 7,4 

OESTE 622 6,5 

SUDESTE 324 3,4 

TOTAL 9.576 100,0 

* Anúncios publicados no mês de abril de cada ano 
 Fonte: Diário da Tarde – 1950 a 1983; Tribuna da Tarde 
– 1987 a 1992; Tribuna de Minas – demais anos. 

 
Do ponto de vista temporal, o gráfico da Figura 1.5 permite visualizar a evolução 

do número de anúncios por ano, publicados no mês de abril de cada ano do período 

selecionado: 
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Figura 1.5: Gráfico de anúncios por ano de publicação: 1950-
2010, em Juiz de Fora MG 

 

* Anúncios publicados no mês de abril de cada ano.  
Fonte: Diário da Tarde – 1950 a 1983; Tribuna da Tarde – 1987 a 1992; Tribuna de 
Minas – demais anos. 

 
Outra variável coletada na pesquisa foi o tipo de imóvel: apartamentos, casas 

e terrenos, sendo possível separar os apartamentos e as casas pelo número de 

quartos, sala e existência de garagem, bem como os terrenos pela metragem. Tais 

elementos permitem analisar em maior detalhe a dinâmica imobiliária e a valorização 

dos imóveis, de forma a entender como o mercado evoluiu nesses anos, em cada 

região da cidade.  

Todos os dados foram georreferenciados por bairro, o que permite espacializar 

o território ano a ano, observando como e para onde a cidade cresceu. 

Essas informações, tabuladas por bairro e região, permitirão observar as linhas 

gerais do crescimento da cidade, de modo a entender melhor a expansão territorial de 

Juiz de Fora nesse período.  

O cruzamento das mesmas com dados socioeconômicos dos Censos do IBGE 

permite ainda evidenciar elementos importantes sobre o crescimento urbano e a 

velocidade da expansão territorial dessas regiões. 

A estruturação das análises considera o número total de anúncios e sua 

distribuição por Centro Regional e bairros. O capítulo IV apresenta um diagnóstico de 

cada um dos 81 bairros da cidade que compõem os sete Centros Regionais.  

Assim, o capítulo IV serve de base para as análises transversais finais, 

apresentadas no capítulo V, no qual serão apresentadas as sínteses obtidas sobre a 

expansão da cidade nestes últimos 60 anos. 

Conforme a Tabela 1.2 acima, as regionais apresentaram quantidades 



 

 

53 
 

 

diferentes de anúncios que, em ordem decrescente foram: Centro, Leste, Norte, Sul, 

Nordeste, Oeste e Sudeste. Esta será a sequência a ser seguida para analisar, 

separadamente, cada região e seus bairros.  
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CAPITULO II: A ESTRUTURA ESPACIAL URBANA E SUAS ESPECIFICIDADES 

EM JUIZ DE FORA 

 

2.1  ESTRUTURA ESPACIAL URBANA  

 

Estudar a estruturação espacial urbana e suas relações intraurbanas serve de 

base para detectar as desigualdades sociais, econômicas e ambientais entre seus 

espaços, seja por meios qualitativos ou quantitativos. Estes estudos são úteis para 

tentar organizar o espaço urbano por meio de intervenções públicas ou privadas, ou 

ainda para fundamentar reivindicações sociais, constituindo elemento essencial ao 

planejamento urbano. Este ainda se apresenta como a principal ferramenta da 

organização do espaço urbano, podendo medir a satisfação da população residente 

por meio dos indicadores de qualidade de vida e de vulnerabilidade social, com o 

objetivo de fazer posterior alocação de recursos e intervenções em infraestrutura 

urbana nos locais considerados prioritários. 

Os estudos na abordagem da Economia Política levam em consideração o 

espaço como um processo de produção social dentro da economia capitalista. A 

formulação de uma teoria do espaço urbano tem sido considerada como um requisito 

para compreender os fatores políticos que influenciam no desenvolvimento das 

cidades. 

Segundo Barros (2010), a estrutura urbana se organizou levando em 

considerando a divisão da sociedade em classes sociais, principalmente no mercado 

imobiliário. Um dos fatores levado em consideração está no desequilíbrio econômico 

das classes, pois a diversidade social e espacial é considerada uma consequência do 

capitalismo, conforme uma visão marxista. Haveria na verdade um interesse dos 

grupos e classes sociais, como consumidores, que fazem movimentar o mercado.  

Prosseguindo no entendimento desta autora, um fator importante dos estudos 

marxistas foi a introdução das relações de mercado sobre a estruturação do espaço 

intraurbano, pois nele observa-se a disputa desigual em torno das condições de 

consumo. São citados também os autores Manuel Castells (2000) e David Harvey 

(1980) que conceituam o espaço urbano por meio da identificação da lógica 

econômica da urbanização capitalista, promovendo a desnaturalização do espaço 

urbano que vinha sido produzida pelos estudos anteriormente.  

Houve também uma ênfase em duas outras teorias que são: a teoria do 



 

 

55 
 

 

consumo coletivo e a questão da habitação como elemento da estrutura urbana. Na 

visão de Barros (2010), o processo de consumo coletivo está diretamente relacionado 

com os problemas urbanos, pois os meios de consumo são dependentes de sua 

produção, gestão e distribuição.  Desta forma, a habitação também se torna um 

elemento fundamental para a análise do mercado imobiliário e as formas de prover a 

habitação do sistema capitalista, pois no mercado imobiliário, a moradia é um bem de 

consumo individual e é também uma mercadoria que produz rendimentos.  

Sendo controlado por mecanismos financeiros, o mercado vem promover 

possibilidades de melhor aproveitamento do terreno, no intuito de gerar maiores 

lucros, privilegiando as localizações com maior valor, aumentando o valor do terreno. 

Percebe-se, contudo, que a especulação imobiliária provém da escassez e alta de 

preços de moradia e recai apenas sobre localizações valorizadas, e não nas áreas 

periféricas (BARROS, 2010). 

Os conceitos formulados por Castells, que justificam o processo de segregação 

residencial, são associados às formulações de Harvey, que informa que o principal 

objetivo é entender como as classes sociais se comportam no processo de 

urbanização no capitalismo, principalmente quando se trata da evolução urbana na 

produção do espaço construído e dos problemas territoriais. Nesta ótica, o que se 

pretende é entender a urbanização mediada pelas desigualdades do processo 

capitalista.   

 A visão marxista do mercado imobiliário, no processo de construção social do 

espaço intraurbano, é que o mercado está centrado na formação do monopólio 

imobiliário constituído pelas classes de alta renda, “sendo controlado por uma rede de 

instituições financeiras públicas e particulares que convertem empréstimos e 

investimentos para diferentes segmentos do mercado imobiliário formando uma 

hierarquia que transmite as diretrizes da política nacional até o nível local”. (BARROS, 

p.45, 2010) 

 Segundo Harvey (1980), a teoria do valor possui um importante papel para 

justificar a diferenciação residencial das classes sociais. “O valor de uso pode ser 

expresso pela utilidade de uma mercadoria e o valor de troca como o poder de compra 

de outras mercadorias que uma mercadoria possui”. (HARVEY, p.132, 1980). Desta 

forma, no parcelamento do solo urbano, estes valores são determinados pelo poder 

de compra de um grupo ou de indivíduos, sendo incorporados ao solo, além de tornar 

o mercado mais competitivo, impactando diretamente no processo de ocupação, e na 
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relatividade do custo do espaço urbano. Neste contexto, os indivíduos de alta renda 

teriam maiores possibilidades de compra e maior poder de escolha na aquisição de 

uma parcela de solo, enquanto os de baixa renda procurariam por parcelas de menor 

valor imobiliário. Assim, a maioria das parcelas do solo está de posse das classes de 

alta renda, em forma de valor de uso (de uso próprio) ou valor de troca (aluguéis, 

revenda, especulação imobiliária), possibilitando a criação de um monopólio de 

parcelamento do solo e, por consequência, do poder de controlar o valor da 

propriedade dentro do mercado imobiliário (BARROS, 2010). 

No decorrer do processo pode-se verificar que as abordagens da economia 

política tentaram evoluir alguns conceitos, construindo uma teoria de produção do 

espaço urbano sem considerar o espaço apenas como um ambiente construído, com 

a finalidade de entender melhor as formas de organização do espaço urbano. No 

entendimento capitalista tem-se outro olhar para a teoria do uso do solo, pois neste 

contexto o uso do solo é regulado pelos mecanismos de mercado, que formam o preço 

que passa a ser o acesso à utilização do espaço.  Este acesso se faz por meio de 

compra de direito de propriedade ou de pagamento de aluguel.   

Observa-se que nesta visão a terra possui um caráter peculiar, diferenciada da 

mercadoria em geral, que traz incorporada em si o valor criado pelo trabalho; já a terra 

incorpora o valor do produto social gerado externamente a ela, por meio de 

investimentos em melhorias e serviços urbanos e da legislação de ordenamento do 

uso do solo.  

A localização também possui um papel importante no uso do solo urbano, 

envolvendo neste parâmetro a acessibilidade, que pode interferir no valor do solo, pois 

está ligada à localização, à distância, ao tempo gasto e ao custo gerado pelo 

deslocamento. Os deslocamentos populacionais de curta distância assumem papel 

relevante na estruturação do espaço intraurbano. Os espaços urbanos são 

estruturados por meio dos conflitos sobre a apropriação em diversas escalas da 

localização neste espaço. A gestão dos gastos com o tempo usado nos 

deslocamentos intraurbanos assume papel fundamental na geração do diferencial 

entre as localizações urbanas, em função das condições de acessibilidade, 

interferindo no processo de apropriação diferenciada das vantagens e recursos do 

espaço urbano. Assim, a acessibilidade é decisiva para a escolha da localidade no 

espaço intraurbano, constituindo-se em objeto principal dos conflitos pela posse da 

terra urbana (VILLAÇA, 2001). 
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Por fim, entende-se que a terra urbana é socialmente produzida pelo trabalho 

empregado na construção das infraestruturas urbanas, demarcação de terrenos, 

construção de imóveis, entre outros. Com isto, observa-se que não é necessariamente 

o preço da terra que irá determinar a distribuição espacial das classes sociais, pois as 

classes de alta renda têm também a possibilidade de ocupar terrenos de menor valor 

ou mais afastados do núcleo urbano, fato que irá influenciar de forma direta a estrutura 

urbana de uma cidade. 

  

2.2  O ESPAÇO URBANO E OS PROCESSOS DE CRESCIMENTO DAS CIDADES 

 

As cidades crescem numa velocidade considerável em todo mundo e 

consequentemente a urbanização avança rumo às fronteiras do que antes era área 

rural. O espaço urbano, no modo de produção capitalista, tem como marco a 

valorização da propriedade privada, pelo seu parcelamento e consequente 

comercialização. Desta forma, a produção do espaço, conforme  Harvey (1995) se 

aperfeiçoa como estratégia para a acumulação do capital e se apresenta como 

solução em momentos de crise de sobreacumulação. 

Nas primeiras décadas do século XX, o estudo do urbano estava centrado na 

sociologia urbana da Escola de Chicago. No final da década dos anos de 1960, 

surgem os principais críticos a essas ideias, que podem ser representados por 

Castells (2000), que num primeiro momento diz que as questões referentes ao urbano 

deveriam ser estudadas na sociologia em geral e não em separado; a posteriore, em 

1972, rejeita o trabalho da Escola de Chicago, vez que considera essa ideologia como 

uma forma de ofuscar a natureza fundamental do capitalismo, como uma estrutura de 

organização social. Assim é por meio dos desdobramentos econômicos, políticos e 

ideológicos do capitalismo que se consegue esclarecer as caracterísitcas da forma 

espacial e suas articulações com outros agentes e processos históricos 

(RODRIGUES, 2013). 

No início dos anos setenta do século XX, uma poderosa corrente de marxistas, 

que além de Castells inclui outros como Harvey (1980) e Lefebvre (2001), elaboram 

argumentos e contra-argumentos sobre a natureza da realidade urbana (SCOTT, 

STORPER, 2013).  

Segundo Gottdiener (1993), não interessa mais a Castells explicar como o 

espaço urbano é produzido, e sim como os problemas urbanos surgem, bem como o 
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papel do Estado e o consumo dos bens coletivos, assim o mesmo avança no sentido 

de trazer para o debate da produção do espaço a influência dos conflitos de classe e 

da intervenção do Estado. 

O lugar da troca e da reprodução passa a ser a cidade para a sociedade 

contemporânea, assim as atividades agrícolas e todo o sistema urbano passam a ser 

subordinados à lógica da produção industrial. As cidades dão a esse processo o 

fermento necessário para sua reprodução, alastrando-se para além das áreas onde a 

indústria solidificou-se concretamente por meio do que Lefebvre chamou de tecido 

urbano. Assim, o espaço não é apenas parte das forças e meios de produção, mas 

também um produto dessas mesmas relações (RODRIGUES, 2013).  

As cidades têm um papel muito mais abrangente, vez que são marcadas por 

características sociais, políticas e culturais adicionais, muitas das quais influenciam a 

forma precisa em que a produção e a troca ocorrem. A concentração espacial da 

produção, as múltiplas dinâmicas da aglomeração espacial e a organização da 

atividade humana, podem ser apontadas como as raízes de um dos aspectos mais 

importantes do processo de urbanização, fato que a população mundial, nos dois 

útlimos séculos teve a maior taxa de crescimento de toda a humanidade, e na era 

contemporânea, a urbanização alcançou novos níveis de desenvolvimento, tanto nas 

partes economicamente mais avançadas do mundo quanto em muitas das menos 

desenvolvidas. Contudo, na era moderna,  se tenta buscar um papel de centro de 

produção e intercâmbio econômico dentro de um sistema mais amplo de comércio 

regional, nacional e internacional (SCOTT, STORPER, 2013). 

A questão urbana começa a ser politizada e novas questões vêm a tona, tais 

como os meios de consumo coletivo, os movimentos sociais urbanos, a estruturação 

social do território para uma sociedade capitalista e como fica o papel do Estado 

perante estas questões no urbano, vez que as interações entre as relações de 

produção, consumo, circulação e poder se manifestam no ambiente urbano e ganham 

importância (RODRIGUES, 2013). 

Na dimensão espacial, o crescimento das cidades pode ser considerado um 

importante elemento para o desenvolvimento da temática da estruturação intraurbana. 

Esta se materializa através do adensamento, da verticalização e da incorporação de 

novas áreas de tecido urbano. Segundo Furtado, as duas primeiras formas estão 

relacionadas ao fenômeno da capacitação, caracterizando um modo de crescimento 

intensivo, enquanto a última forma está relacionada ao fenômeno de extensificação, 
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definindo um modo de crescimento extensivo das cidades (FURTADO, 1993). 

 

2.2.1 Crescimento intensivo e crescimento extensivo 

 

A expansão urbana é o processo que consiste na apropriação do espaço 

urbano pelo homem em função de suas necessidades. Esse processo pode ser 

horizontal ou vertical, possuindo dois tipos distintos de crescimento territorial urbano: 

crescimento extensivo e intensivo. 

Cada tipo de crescimento pode ser estudado por diversas formas no tecido 

urbano. O crescimento intensivo apresenta-se de duas formas: central ou periférica. 

Já o crescimento extensivo pode ser apresentado em cinco formas distintas: por 

dispersão urbana; por difusão urbana; pela soma de novas áreas à mancha urbana; 

tentacular e por anéis concêntricos. Entretanto, a existência de diferentes formas de 

crescimento não indica que a cidade cresça de uma forma só; pelo contrário, 

normalmente as cidades apresentam diversas formas de crescimento 

simultaneamente. (BENTES, 2010) 

O crescimento intensivo e o extensivo estão normalmente interligados, tanto no 

aspecto demográfico, quanto pelo lado territorial, que vem a ser o crescimento físico 

da cidade, vez que na maioria das vezes, quando a cidade cresce territorialmente, a 

população é redistribuída. 

Assim, a cidade, em termos territoriais, pode crescer de modo a aumentar sua 

área edificada; ou a ampliar sua área urbana, que poderá ocorrer de duas formas: por 

meio de expansão do tecido urbano além dos limites da cidade, ou mediante o 

parcelamento do solo de área não ocupada dentro do tecido urbano. 

Segundo Furtado (1993), o crescimento intensivo ocorre quando há uma 

saturação de áreas, provocando assim o crescimento extensivo, que seria 

considerado como base espacial para um crescimento intensivo no futuro. Desta 

forma, o processo de crescimento das cidades pode definir um padrão de crescimento 

devido ao transbordamento das áreas mais densas para as mais rarefeitas, até que 

ocorra a ocupação de áreas vazias contíguas ao conjunto edificado, num movimento 

sequencial e incremental, que se mantém mediante a atuação do mercado imobiliário, 

gerando para este a produção de novos imóveis, além da conversão do uso do solo.  

O aumento do perímetro urbano consiste na expansão e “extensificação” do 

tecido urbano para além dos limites da cidade, adentrando no periurbano e, 
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consequentemente, pela mudança de uso das áreas rurais, localizadas no entorno 

imediato do perímetro urbano, em áreas de uso urbano (LIMONAD, 2011). 

Para entender o processo de crescimento das cidades, é fundamental que se 

tenha uma visão mais dinâmica. Desta forma, a própria visão do mercado imobiliário 

fica diferenciada, que leva a criar uma estrutura espacial caracterizada pelo estoque 

imobiliário, cuja distribuição espacial possui importante papel nos movimentos de 

demanda e oferta. As mudanças estruturais urbanas somadas ao crescimento das 

cidades são de grande importância quando deixam de ser entendidas como simples 

resultantes da força de mercado, mas também como condicionantes de suas ações 

(FURTADO, 1993). 

O crescimento extensivo da cidade, quando ocorre em equilíbrio, terá como 

base o crescimento espacial necessário para atender às necessidades da população 

em se deslocar para áreas novas. Todavia, quando é verificado mediante conflito, a 

situação de equilíbrio se desfaz e a demanda perde sua prevalência, nestes casos a 

expansão urbana estará alicerçada nos movimentos estratégicos do capital 

imobiliário, que por sua vez, levam seus mercados constituídos por um segmento de 

demanda pré-definido. Assim, o crescimento extensivo é analisado pelo lado da oferta, 

sendo considerado genericamente como produto da lógica de um mercado 

comandado pela produção imobiliária e capitalista (FURTADO, 1993). 

 

2.2.2 Urbanização, ocupação, expansão territorial  

 

O processo de crescimento extensivo das cidades ocorre devido ao movimento 

de urbanização e ocupação territorial, podendo ser analisado sob o aspecto da 

ocupação e pelo lado da urbanização. A ocupação poderá ocorrer com prévia 

urbanização e sem prévia urbanização. Já a urbanização poderá ocorrer com a 

ocupação imediata ou, sem ocupação imediata. 

A ocupação pode ser definida como a fixação de populações em áreas urbanas 

desabitadas, o que poderá ocorrer de forma regular, com a abertura de novos 

loteamentos urbanizados e com toda infraestrutura, como também de forma irregular, 

com a ocupação de área limítrofe sem infraestrutura e sem urbanização, o que 

popularmente se chama de ocupação irregular. Ambas as formas resultam na 

incorporação de novas áreas ao tecido urbano já existente. Ainda sobre o tema, 

Furtado traz: “A ocupação sem urbanização é entendida como uma estratégia inicial 
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de sobrevivência e a paulatina adaptação das famílias ao meio social com um 

movimento de direção e um novo ponto de equilíbrio” (FURTADO, 1993, p.27).   

A população e o ambiente são elementos fundamentais para a caracterização 

de uma cidade, assim, ao ocorrerem transformações em um destes, usualmente será 

modificada também a estrutura da cidade. Para que ocorra o fenômeno espacial de 

“extensificação”, tais alterações estarão referidas ao aspecto da distribuição espacial. 

A extensão provoca também mudanças no aumento de terras urbanas, que por sua 

vez, não está limitado somente à anexação de áreas limítrofes ao território urbano, ao 

contrário, engloba também outras possibilidades de viabilização ou de aproveitamento 

de áreas inadequadas ou de parcelamento de glebas existentes no interior da malha 

urbana (FURTADO, 1993). 

A expansão urbana está condicionada ao perfil da população, que por sua vez 

funciona como variável independente, sinalizando para o mercado imobiliário como e 

onde as terras devem ser incorporadas. Assim, seguindo o entendimento de Furtado, 

pode-se considerar a ocupação de áreas urbanizadas para moradia como uma forma 

de crescimento urbano, e a urbanização sem ocupação uma forma de expansão 

territorial, ou seja, houve apenas o crescimento territorial e não o demográfico. Nas 

palavras da autora temos: 

 

A urbanização sem ocupação, não se adequa ao postulado da demanda por 
terra como base para a habitação, e só pode ser entendida, dentro de uma 
perspectiva estatística, como um desvio de modelo, ou com um desequilíbrio 
temporário sendo produto de decisões especulativas (FURTADO, 1993, 
p.27). 

   

Já a ocupação de áreas não urbanizadas também pode ser considerada como 

crescimento urbano, pois sua irregularidade não retira da ocupação o binômio 

crescimento espacial e demografia, sendo considerada muitas vezes como a única 

estratégia de sobrevivência de parcelas específicas da população, pelo acesso à terra 

e à moradia. Identifica-se neste contexto a naturalização de um movimento no 

processo de urbanização e ocupação das cidades.  

Essa naturalização foi requalificada e entendida como sendo um conjunto de 

etapas sequenciais, que caracterizou o desenvolvimento urbano em nível geral e local. 

O nível local pode ser entendido como um modelo de planejamento ortodoxo, em que 

cada etapa implica um patamar de escassez para o imóvel, e como resultado se tem 

lotes servidos de infraestrutura, lotes edificados e ocupados. Este modelo não 
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contempla as cidades de terceiro mundo que possui alto crescimento urbano e baixa 

renda (FURTADO, 1993). 

O paradigma da cidade legal e cidade clandestina se refletem no mercado 

imobiliário, confrontando de um lado o mercado formal e de outro o mercado paralelo. 

Assim conforme Furtado: “Se a terra é uma mercadoria o fato de que ela troca de 

mãos, em algum momento na sequência das etapas não pode ser desconsiderado em 

análise que tem o conflito como elemento condutor do processo” (FURTADO, 1993, 

p. 34). 

Ainda, sobre as etapas da urbanização, se tem a ação individual dos 

proprietários, já que a urbanização, nesta forma de crescimento da cidade, não se 

refere ao custo privado, mas aos sociais.  Ao loteador caberão os custos do 

empreendimento, que serão totalmente recuperados no preço dos lotes a serem 

comercializados. Contudo, há o preço da urbanização das áreas do entorno, que 

foram custeadas com recursos públicos e irão beneficiar muitas vezes somente o dono 

da terra. Ou seja, temos aqui uma socialização de despesas e uma privatização de 

receitas. Sobre o tema Furtado, ensina: 

 
[...] os ganhos de que o proprietário que finaliza o processo pode usufruir são 
compostos por duas parcelas, a primeira está diretamente relacionada aos 
investimentos realizados em sua parcela de terra, a segunda relativa a 
geração de ganhos fundiários que a propriedade sobre aquela terra lhe 
permite captar (FURTADO, 1993, p.40). 
 
 

A renda fundiária numa economia capitalista possui uma grandeza relativa e, 

desta forma, as mudanças ocorridas nas posições relativas à acessibilidade terra 

podem estar vinculadas às modificações de seus atributos, como às mudanças 

ocorridas em outras terras, que possam afetar diretamente aquele pedaço de terra. 

Nessas condições, fica difícil reconhecer o movimento de urbanização como 

sendo uma sequência natural do processo de crescimento, iniciado pelo movimento 

de ocupação. Em países onde a urbanização é acelerada, torna-se evidente a 

distribuição desigual da infraestrutura urbana e os serviços públicos serão alocados 

nas áreas mais beneficiadas pela urbanização. Nos casos da urbanização das novas 

áreas incorporadas às que a cidade possui, é fundamental evidenciar a dissociação 

entre os movimentos de urbanização e de ocupação, tendo como foco privilegiado o 

mercado urbano de terras.  
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2.3 A FORMAÇÃO E EXPANSÃO URBANA DE JUIZ DE FORA 

 

2.3.1 Breve contextualização 

 

A cidade de Juiz de Fora se localiza na Zona da Mata Mineira, no Sudeste de 

Minas Gerais, no entroncamento da BR-040 com a BR-267, distando 184 km do Rio 

de Janeiro, 272 km de Belo Horizonte e 506 Km de São Paulo. Assim, possui uma 

posição geográfica estratégica, centralizada em relação aos principais centros 

urbanos do país. Ademais, a cidade faz parte do eixo industrial das cidades próximas 

à BR-040 e das próximas à BR-116, tendo influências econômicas e sociais oriundas 

do processo de desenvolvimento dessas metrópoles que a circundam. 

Segundo o IBGE, em 2010, sua população era de 516 247 habitantes, sendo, 

portanto, o quarto município mais populoso de Minas Gerais e o trigésimo sexto do 

Brasil. Ainda de acordo com o IBGE, em agosto de 2017, sua população estava 

estimada em 563.769 habitantes. A cidade possui um bom Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH: 0,778), superior à média estadual e do país. (IBGE, 

2010) 

O município ocupa uma área de 1 429,875 km², sendo que, do total, 317,740 

km² estão no perímetro urbano. A distribuição espacial da população concentra-se 

no núcleo central e no seu entorno imediato, diluindo-se até as regiões mais 

periféricas (FIGURA 2.1). 

 
Figura 2.1- Mapa do Município de Juiz 

de Fora – Área Urbana e Distritos 

 

Fonte: http://www.acessa.com/jfmapas/regioes 
centro.php Acesso em: 04/10/17. 

http://www.acessa.com/jfmapas/regioescentro.php
http://www.acessa.com/jfmapas/regioescentro.php
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Sua importância se faz clara, verificando-se o duplo papel influenciador num 

âmbito regional e nacional. Sua posição geográfica, de fácil acesso às capitais, 

amplia seu raio de abrangência, absorvendo grande número de deslocamentos 

diários, tanto de mão-de-obra como de pessoas que demandam serviços múltiplos, 

insuficientes ou ausentes em suas cidades de origem, transformando-as em cidades 

de fins de semana. 

Os setores de educação e de saúde são responsáveis por absorver tanto a 

demanda local quanto a regional. A área educacional se destaca devido à presença 

da Universidade Federal de Juiz de Fora, do Instituto Federal Sudeste de Minas 

Gerais e de mais doze faculdades privadas. Nesse contexto, a área de influência de 

Juiz de fora se estende a 150 municípios com, aproximadamente, 2.000.000 de 

habitantes, atingindo cidades de maior ou menor hierarquia, ou além da divisa 

estadual com o Estado do Rio de Janeiro. 

Quanto à distribuição econômica, a cidade está primordialmente voltada para 

o setor de serviços, seguido pela indústria e pela pequena relevância da 

agropecuária. O setor terciário é a maior fonte geradora do PIB da cidade e emprega 

cerca de 85% dos trabalhadores formais 

De grande relevância é a sua vida cultural, tanto pela tradição quanto pela 

efervescência, com destaque para o seu artesanato, teatro, música e esporte. Seu 

principal e mais tradicional clube de futebol é o Tupi Football Club, fundado em maio 

de 1912. Juiz de Fora também se sobressai no turismo, com seus diversos atrativos 

culturais, naturais e arquitetônicos. Alguns dos principais são; o Museu Mariano 

Procópio (segundo maior acervo imperial do Brasil), o Cine Theatro Central e o 

Parque da Lajinha. 

O desenvolvimento industrial de Juiz de Fora, pautado pela modernização 

capitalista, trouxe para a cidade, além dos apitos das fábricas e a luz elétrica, o 

desejo de civilizar-se aos moldes dos centros europeus. Os teatros, cinemas e 

intensa atividade literária refletiam a vontade de criar uma nova imagem para a 

cidade, fugindo à tradição escravista. Muitos desses “objetos culturais” ainda estão 

devidamente preservados, apesar da tendência à sobreposição das antigas 

tradições pelo novo (SECCHI, 2006). 
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2.3.2 Formação da cidade de Juiz de Fora 

No início do século XVIII, no período de expansão aurífera do Estado de Minas 

Gerais, surgia o povoado que evoluiu para a cidade de Juiz de Fora, cidade-polo da 

Zona da Mata Mineira. Essa origem está entrelaçada com a construção, por volta de 

1703, do Caminho Novo8, principal eixo econômico de ligação entre Minas Gerais e 

Rio de Janeiro. Na sequência é apresentada uma de suas definições e a figura de sua 

rota. Vale notar que essa definição é encontrada em um dos sítios oficiais da Estrada 

Real, no domínio do Ministério do Turismo: 

 

Os 515 quilômetros do Caminho Novo são os mais jovens da Estrada Real. 
Sua criação começou a ser definida em 1698, mas foi entre 1722 e 1725 que 
a rota estava finalmente definida. Do Porto de Estrela, em Magé, até Ouro 
Preto, ele liga Minas Gerais ao mar da capital fluminense. Repleto de atrativos 
turísticos, ele guarda dezenas de vestígios da época mineradora, Aberto para 
ser alternativa mais rápida e fácil ao Caminho Velho, o Caminho Novo guarda 
para os turistas uma série de elementos da época das bandeiras e das 
primeiras explorações do território. São túneis, chafarizes e fazendas, hoje 
transformadas em confortáveis meios de hospedagem, que resgatam 
construções e costumes dos séculos XVIII e XIX. A Inconfidência Mineira é 
a principal marca histórica de uma série de municípios do Caminho Novo 
(Disponível: em :www.estradareal.tur.br). 

 

 

 

Conforme se vê na Figura 2.2, tem-se o Caminho Novo, destacando a ligação, 

numa ponta, Ouro Preto, e na outra a cidade do Rio de Janeiro, sendo Juiz  de Fora 

quase um ponto equidistante dessa rota 

 

  

 
8 A rota daquela nova estrada era a ligação da região das minas ao Rio de Janeiro, facilitando o transporte do ouro 

extraído. Dessa forma, a Coroa Portuguesa tentava evitar que o ouro acabasse sendo transportado por caminhos 
alternativos ou até mesmo contrabandeado, o que acarretaria o não-pagamento dos altos tributos que incidiam 
sobre aquela riqueza (OLIVEIRA, 2006). 

 

http://www.estradareal.tur.br/caminho_3_caminho-novo
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Figura 2.2 - Caminho Novo: um dos caminhos da Estrada Real. 

 
Fonte: http://site.er.org.br. Acesso em: 04/10/17 

 

Diversos postos oficiais de registro e fiscalização de ouro foram sendo erguidos 

às margens dessa estrada, dando origem às cidades de Barbacena e Matias Barbosa. 

Além destas, outros pequenos povoados foram surgindo em função de hospedarias e 

armazéns, ao longo do caminho, como o de Santo Antônio do Paraibuna, que daria 

origem, posteriormente, à cidade de Juiz de Fora. 

Segundo Oliveira (2006) o povoado, a princípio, foi denominado como Vila de 

Santo Antônio do Paraibuna e, com o processo de desenvolvimento urbano, Arraial 

de Santo Antônio do Paraibuna. Então, no ano de 1856, a vila constitui-se cidade, 

recebendo, em 1865, seu atual nome de Juiz de Fora. Assim, foi a construção de rotas 

de ligação entre a província de Minas Gerais e o porto do Rio de Janeiro que fez surgir 

e consolidar o lugar. 

Dilly (2011) descreve que a história de Juiz de Fora está apoiada na abertura 

de três estradas pioneiras: o Caminho Novo, a Estrada do Paraibuna (Estrada Nova) 

e a Estrada União e Indústria. Segundo o estudioso Garcia Rodrigues Paes, filho do 

famoso bandeirante Fernão Dias Paes Leme, foi quem conseguira a autorização do 

governo colonial para abrir a picada que fazia a capital da Colônia com Ouro Preto. 

Foi esse “caminho novo” que permitiu que uma ampla área da Zona da Mata Mineira 

desenvolvesse sua agricultura. 

Registre-se que a supramencionada Estrada União e Indústria foi construída 

por Mariano Procópio Ferreira Lage, fazendeiro e grande produtor de café. Primeira 

estrada pavimentada da América do Sul, tinha como principal objetivo o escoamento 

da produção do café da Zona da Mata, por sua vez, abundante (DILLY, 2011). 

http://site.er.org.br/
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Já a Estrada Nova ou Estrada do Paraibuna, que por determinação da coroa 

portuguesa serviria para modernizar a ligação Vila Rica – Rio de Janeiro, segundo 

Dilly (2011), foi construída pelo engenheiro de Minas e Militar Heinrich Wilhelm 

Ferdinand Halfeld (Henrique Guilherme Fernando Halfeld). 

Halfeld, além de alargar o Caminho Novo em vários trechos desse itinerário, 

para que pudessem passar carros de tração animal, os quais escoariam a produção 

mineira, também tinha como objetivo colocar Minas Gerais em contato direto com 

outras regiões brasileiras para o progresso da Província. O engenheiro alemão, ao 

alargar a via antiga e alterar topograficamente alguns trechos, acabou fundando a 

Cidade de Santo Antônio do Paraibuna, incorporando imediatamente o povoado da 

Boiada. Posteriormente, houve absorção de outros distritos (vide Figura 2.3). 

 

Figura 2.3 - Abertura da Estrada Nova (1836) 

 
Fonte: BASTOS e SILVA, 2008 

 

O traçado norte-sul acima, idealizado por Halfeld, foi considerado pela história 

oficial da cidade como marco do momento de sua fundação, e seu criador 

considerado o fundador. Nesse ato da construção da estrada, pode-se observar os 

fundamentos da racionalidade técnico-científica que, por sua vez, orientaram o 

surgimento e o crescimento da cidade. Halfeld, quando terminada a Estrada Nova, faz 

do Povoado Santo Antônio do Paraibuna de Juiz de Fora seu lar, e realiza um 

loteamento em suas terras à beira da Estrada Nova, começando a ocupação no que 

seria, futuramente, o centro da Cidade de Juiz de Fora. 

A divisão de terras que definiria os principais traçados do lugar, de acordo com 
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Couto e Rocha (1997), ocorreu em 1844, a partir da partilha do tenente Antônio Dias 

Tostes entre seus 12 filhos, sendo Halfeld casado com uma de suas filhas, e seu 

herdeiro. Assim sendo, toda a região que constitui hoje o centro da cidade foi dividida 

em 12 faixas paralelas e transversais à atual Avenida Barão do Rio Branco - que 

passou por vários nomes nesses 182 anos (desde  1836, foi Estrada Nova e depois 

Rua Direita). Esta manteve seu traçado e sua importância como artéria de fluxo, 

serviços e importância simbólica desde os tempos da vila até a consolidação da cidade 

como polo regional. Foi o engenheiro Halfeld quem desenhou essa partilha. Mais 

adiante, com o crescimento do arraial, vários proprietários doaram terras nessa região 

para a abertura das primeiras ruas do povoado (FIGURA 2.4). 

 

Figura 2.4 - Largos da Matriz e do Conselho e Rua Espírito 
Santo, 1844. 

 

Fonte: BASTOS e SILVA, 2008 

 

Atualmente, a Avenida Barão do Rio Branco – na figura acima, Estrada Nova, 

mantém-se como uma das principais artérias da cidade, local obrigatório de passagem 

de todo habitante, como era desde os tempos em que a Estrada Nova empreendida 

pelo Engenheiro Halfeld suplantou o antigo vilarejo de origens barrocas. Essa 

característica de permanências sobrepostas em diversas camadas temporais remonta 

a conceitos de Secchi, considerando que as transformações ocorridas nas cidades 

com o tempo, a partir de uma tendência modernizadora e mais propriamente urbana, 

levam a uma perda das tradições e raízes locais, o que pode gerar modificações 

profundas em seu território (SECCHI, 2006). Assim: 
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A ênfase ao novo, que caracteriza a modernidade e o progresso das técnicas 
construtivas, deslegitima, então rapidamente – muitas vezes para além do 
justificável – tradições e saberes construtivos precedentes e isso, para o bem 
e para o mal, libera formas arquitetônicas e de implantação no espaço cultural 
heterogêneo, fragmentário e instável da cidade e do território contemporâneo 
(SECCHI, 2006, p.68). 

 
2.3.3 Expansão urbana de Juiz de Fora 

 

Verifica-se que o processo de urbanização e modernização da cidade tem uma 

profunda relação com o seu passado: enquanto a malha viária segue a lógica e a 

importância da composição original da cidade, conservando uma espécie de 

originalidade espacial, constata-se uma força contrária a essa lógica, pois muitas 

edificações de interesse histórico e cultural foram demolidas ao longo dos anos e, 

apesar da ampla defesa patrimonial, tende a ceder cada vez mais às pressões do 

mercado imobiliário (Figuras 2.5; 2.6, 2.7 e 2.8). 

 

Figura 2.5 - Avenida Barão do Rio Branco, 1928 

Fonte:http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=950794. Acesso em: 08/10/18 

 
  

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=950794.%20Acesso%20
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Figura 2.6 - Parque Halfeld em 1954. 

 
Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=950794. Acesso em: 08/10/18 

 
Figura 2.7 - Parque Halfeld em 1970 

 
Fonte: Aguiar, 2002 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=950794
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Figura 2.8 - Parque Halfeld em 2005 

 

Fonte:< http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=950794>.Acesso em: 08/10/18 

 

 

Na década seguinte ao traçado definido por Halfeld, no ano de 1856, começa 

a ser construída uma estrada de suma importância para a formação da cidade: a 

Estrada União e Indústria (Figura 2.9), idealizada por um ilustre personagem local,  o 

comendador Mariano Procópio. A inauguração deu-se em 1861, e aquela rota foi muito 

importante para a economia da região, que a partir de 1850 teve grande expansão 

cafeeira. 

Na avaliação de Couto e Rocha (1997), a estrada proporcionou uma grande 

modernização no transporte da época, vindo a facilitar o escoamento da produção até 

a Corte. Esse empreendimento foi responsável pela vinda de imigrantes germânicos, 

contratados por Mariano Procópio para trabalhar na obra. Segundo Dilly (2011), os 

primeiros colonos alemães eram artífices e chegaram a partir de 1858, recebendo 

lotes em doação. Esses lotes correspondem aos bairros São Pedro e Borboleta. Só 

no período de maio a agosto de 1858, chegaram a Juiz de Fora cerca de 230 famílias, 

num total de 1.192 imigrantes (a grande maioria constituída de alemães). Portanto, 

em apenas quatro meses, a população da cidade aumentou em 20% (vinte por cento).  

 

 

 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=950794%3e.Acesso
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Figura 2.9 - Estrada União Indústria em 1850. 

 
Fonte: Bastos e Silva (2008) 

 

O desenvolvimento de Juiz de Fora teve importante colaboração desses 

imigrantes, considerando que estes foram mão-de-obra tanto na construção da 

estrada União e Indústria quanto nas tecelagens que se constituíram como um 

importante e pioneiro marco econômico da cidade, sendo a base de suas primeiras 

indústrias. Vale notar que as manufaturas daquela época mais tarde se converteriam 

em polos industriais da cidade, principalmente do setor têxtil (COUTO E ROCHA, 

1997). 

Em função dos empreendimentos e setores econômicos mobilizados a partir do 

estabelecimento da Estrada União e Indústria, até o final do século XIX, a base 

econômica da cidade e de quase todos os municípios da Zona da Mata, no caso a 

atividade cafeeira, foi sendo substituída pela industrialização. Dilly (2011) pontua que, 

além dessa importante estrada, a introdução da eletricidade pelo industrial Bernardo 

Mascarenhas transformou o pequeno povoado na cidade mineira mais industrializada, 

posição mantida até 1930. 

Já as características históricas e geográficas preponderantes no 

direcionamento da organização do núcleo urbano de Juiz de Fora foram as seguintes: 

de um lado a extensão urbana entre o rio Paraibuna e o Morro do Imperador; de outro, 

a estrada traçada por Halfeld, o eixo da estrada União e Indústria. A rodovia, já 

mencionada, deu origem a importantes avenidas da cidade: a Rio Branco e a Getúlio 
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Vargas. 

Quanto ao marco legal da gênese de Juiz de Fora, segundo Couto e Rocha 

(1997), o Arraial de Santo Antônio do Paraibuna foi criado por Lei Provincial em 1850. 

Em 1856, a vila foi elevada à cidade, e como comemoração, foram criadas cinco novas 

ruas: Rua do Cano (atual Sampaio), Rua Califórnia (Halfeld), Rua Imperial (ou 

Imperatriz, atual Marechal Deodoro), Rua Santo Antônio e Rua Formosa (a Rua do 

Comércio, hoje Batista de Oliveira). Essa região era então o centro nervoso de Juiz 

de Fora à época, onde, desde então, localiza-se o núcleo do poder político, do 

comércio e da cultura da cidade. 

Segundo esses autores, em 1860, outro engenheiro alemão é contratado para 

realizar o traçado das ruas da vila: Gustavo Dodt. Ele, na ocasião, projeta uma retícula 

de ruas transversais à Rua Direita, com conexão com a Estrada União Indústria, 

configurando um triângulo. O arruamento da cidade previa que ruas perpendiculares 

à Rua Direita (Rio Branco) fossem abertas até a serra adjacente à cidade (o morro do 

Imperador). Essa planta previa também a criação da Avenida Independência9. Mas, 

já naquela época, havia o estabelecimento das principais ruas do centro, ligando o 

que hoje é a Avenida Barão do Rio Branco à Avenida Getúlio Vargas (FIGURA 2.10). 

 

Figura 2.10 - Planta elaborada por Dodt em 1860 

 
Destaque para a “Rua Independência”, que não foi construída, sendo somente aberta em 1960 com 
a chegada da BR 040, seguindo em parte o projeto original no trecho do triângulo do centro.  
Fonte: Bastos e Silva, 2008. 

Esses autores narram sobre a chegada dos colonos alemães na segunda 

 
9 Até 2011, sendo oficialmente designada dessa forma, hoje Avenida Presidente Itamar Franco, em homenagem 
ao seu filho ilustre, que começou sua carreira política na cidade, chegando até a Presidência da República. 
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metade do Século XIX e o início de um núcleo populacional naquelas terras, cuja 

extensão vai do atual bairro Mariano Procópio até o bairro São Pedro, sendo o agente 

catalisador dessa ocupação o comendador Mariano Procópio, uma vez que ele 

instalou as oficinas de sua companhia e também sua residência (hoje museu) na 

região que recebe seu nome (FIGURA 2.11) 

Couto e Rocha (1997) descrevem que a Estrada União e Indústria originou-se 

a partir do que hoje é o Largo do Riachuelo e também os bairros Mariano Procópio e 

Glória. 

 

Figura 2.11 - Museu Mariano Procópio. 

 
Fonte: https://www.google.com.br/search. Acesso em: 08/10/18 

 

Uma das mais conhecidas praças do Centro da cidade, a Praça Antônio Carlos, 

foi o último largo a se formar, pontuam os supracitados autores, surgindo pela 

implantação da Companhia Têxtil Bernardo Mascarenhas (1887). Além deste, 

elencam como outros símbolos da colonização, do progresso e da urbanização da 

cidade: o colégio Santa Catarina, o Castelinho da CEMIG e o Instituto Estadual de 

Educação de Juiz de Fora. 

 
Figura 2.12 - A Escola Normal Oficial de Juiz de Fora 

. 

Fonte:https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl#q=Escola+Normal+O
ficial+de+Juiz+de+Fora++juiz+de+fora+foto. Acesso em: 08/10/18. 

https://www.google.com.br/search
https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl&amp;q=Escola%2BNormal%2BOficial%2Bde%2BJuiz%2Bde%2BFora%2B%2Bjuiz%2Bde%2Bfora%2Bfoto
https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl&amp;q=Escola%2BNormal%2BOficial%2Bde%2BJuiz%2Bde%2BFora%2B%2Bjuiz%2Bde%2Bfora%2Bfoto
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A Escola Normal Oficial de Juiz de Fora foi fundada em 1928. Em 1990, o prédio 

foi tombado como patrimônio histórico da cidade. Passou a se chamar Instituto 

Estadual de Educação de Juiz de Fora, em 1965, vinculado à Secretaria Estadual de 

Educação de Minas Gerais. 

 

Figura 2.13 - O edifício da Cia. Mineira de Eletricidade, 
denominado “Castelinho”  

. 
Fonte:http://pjf.mg.gov.br/administracao_indireta/funalfa/patrimonio/historico/ca

stelo_cemig.php. Acesso: 08/10/18. 

 

O edifício da Cia. Mineira de Eletricidade, denominado “Castelinho”, foi 

construído em 1890 quando da inauguração do motor elétrico que iria ser colocado na 

fábrica Bernardo Mascarenhas com força propulsora. A edificação em dois 

pavimentos, pertencente à antiga Companhia de Força e Luz, apresenta revivescência 

de característica da arquitetura medieval. É patrimônio tombado 

Figura 2.14 - Companhia Têxtil Bernardo Mascarenhas 

 
Fonte:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Companhia_Textil_Bern

ardo_Mascarenhas.jpg. Acesso em: 08/10/18. 

http://pjf.mg.gov.br/administracao_indireta/funalfa/patrimonio/historico/castelo_cemig.php
http://pjf.mg.gov.br/administracao_indireta/funalfa/patrimonio/historico/castelo_cemig.php
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Sob o ponto de vista urbanístico e socioeconômico, os autores salientam que a 

suntuosidade das edificações acima mencionadas, assim como dos prédios públicos, 

na maioria das vezes, tinha o claro objetivo da ostentação do progresso da elite na 

cidade. 

O percurso de descrição dos eixos de desenvolvimento espacial de Juiz de Fora 

subsidia o argumento de que a cidade surgiu e cresceu sob os preceitos da 

organização do espaço urbano controlado por um planejamento rigoroso. Procurava-

se, com essa organização e cuidado com a estética de seu arruamento e arquitetura, 

traduzir sua força econômica, seu prestígio e sua expressão cultural. Seu centro 

econômico é bastante dinâmico, com uma característica única, que deixa transparecer 

grande influência europeia: as galerias entre as principais ruas do centro. Ao todo são 

mais de quarenta (40), dando ares parisienses ao centro da cidade, segundo 

comentários do início do século XX. 

Essa tradição urbanística surgida em meados do século XIX e que perpassa 

todo o século busca a racionalização e universalização das soluções espaciais, 

permitindo um estudo sistemático de todo o território, além de propor uma adequação 

da cidade existente às novas exigências da cidade capitalista. Nas palavras de 

Madariaga: 

 
El urbanismo de <<regularización>>, que busca adaptar o regularizar las 
ciudades existentes a las nuevas exigencias de la sociedadd capitalista e 
industrial, constituye una primera tendencia dentro del urbanismo científico. 
(MADARIAGA, 2008, p.50) 
 

Assim, ao constatar a expansão urbana de Juiz de Fora, observa-se uma 

referência explícita ao modelo racionalista com o plano de Dodt, que sobrevive até os 

dias atuais. Verifica-se aqui que essa racionalidade foi utilizada pelo planejador como 

instrumento de modernização e estudo sistemático do eixo central juizforano, tendo 

em vista o sucesso econômico da região, graças ao plantio do café, o papel visionário 

de alguns atores sociais, que apontavam a cidade em direção quase oposta à de 

Minas, rumo ao capitalismo, à industrialização e ao progresso. 

A população da cidade, com seus hábitos de população interiorana, foi 

confrontada pelo poder público com a novidade trazida pela necessidade de 

organização do progresso e da vida em sociedade: as normas de urbanização. Por 

intermédio de legislação específica, houve proibições de animais nas ruas, limites para 

a velocidade das diligências, dentre outras medidas que buscavam a organização de 
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detalhes do espaço urbano que pudessem disciplinar o crescimento acelerado da 

cidade. Para tanto, os vereadores de Juiz de Fora, no final do século XIX, tinham 

preocupações regulamentadoras às quais subjazia o ideal de cidade que fosse o 

retrato da elite moderna e abastada, identificada com o progresso, a ciência, a cultura 

– apesar de ser uma sociedade sustentada pela exploração do trabalho escravo 

(COUTO E ROCHA, 1997). 

A Estrada de Ferro Central do Brasil chega a Juiz de Fora em 1871, cortando 

o território bem próximo à margem oeste do Paraibuna, além da linha de enchentes 

determinada por Mariano Procópio em sua já antiga Estrada. A estrada de Ferro liga 

de uma forma mais intensa a cidade, que tanto ansiava pelos ares da modernidade, 

com a capital da colônia. A estrada traz novidades e viajantes do Rio de Janeiro, 

permitindo ao comendador Mariano Procópio, mesmo após a bancarrota da Estrada 

União Indústria, receber o posto de administrador regional da estrada de ferro. 

Além disso, a primeira estação dessa estrada de ferro foi instalada em suas 

terras, no distrito que ainda não possuía ligação com a capital da colônia e que se 

desenvolvia rumo à emancipação. As elites locais de Juiz de Fora conseguiram 

pressionar a ferrovia para que fosse instalada uma estação em Juiz de Fora, e em 

1877 é fundada a estação Dom Pedro II na interseção da Rua Califórnia (futuramente 

Halfeld) com a estrada de ferro. Em torno desta surge o largo da Estação (hoje um 

dos principais conjuntos arquitetônicos remanescentes da cidade) que serve de nova 

porta de entrada para a cidade, estabelecendo-se como novo polo hoteleiro e 

comercial. 

 

Figura 2.15 – Estação Ferroviário  Dom Pedro II 

 
Fonte:http://ferrovias.com.br/portal/as-ferrovias-em-juiz-de-fora/ Acesso 

em: 08/10/18. 

 

 

http://ferrovias.com.br/portal/as-ferrovias-em-juiz-de-fora/
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Figura 2.16- Chegada da estrada de ferro e inauguração 
da Estação Dom Pedro II (1877): 1 - Largo da Matriz; 2 - 
Parque Municipal; 3 - Largo do Riachuelo; 4 - Praça da 
Estação. 

 
Fonte: Bastos e Silva, (2008) 

 

Oliveira (2006) ressalta que os problemas urbanos se tornam evidentes nas 

cidades que passaram pelo processo de industrialização. Isso por estarem inseridas 

num processo de urbanização capitalista, o qual se constitui sobre uma base 

predominantemente urbana, em oposição a uma estrutura até então centrada na 

esfera rural. Podemos, por analogia, imaginar que seria como uma base de casa 

simples, mas sobre a qual se construiria um edifício. Tem-se então a necessidade de 

adaptação do que era apenas um lugar de passagem para uma estrutura urbana 

pujante, com a necessidade de migrações para atender à demanda das indústrias. 

No Brasil, somente a partir da década de 30 do Século XX, com a integração 

do mercado nacional e tendo como polo dinamizador o Sudeste, mais precisamente a 

cidade de São Paulo, o processo de industrialização passou a necessitar cada vez 

mais de mão de obra, fazendo com que as migrações rural-urbanas se  

intensificassem (COUTO E ROCHA, 1997). 

Consequentemente, esse processo fez que com as cidades crescessem de 

forma vertiginosa, levando a uma necessidade do aumento do número de moradias e 

infraestrutura. Entretanto, como bem ressalta Oliveira (1966), a industrialização 

frequentemente impõe um padrão de urbanização que na maioria das vezes é 

“superior ao próprio ritmo da industrialização”, o que nos leva a uma realidade urbana 

complexa. 

A Revolução de 1930 inaugura a segunda República, governada por Getúlio 

Vargas. Naquele período, Juiz de Fora, bem como os demais municípios da Zona da 
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Mata, não consegue bons preços no mercado para o café, o que levou à falência 

muitos fazendeiros da região. Além disso, as indústrias começam a apresentar 

sintomas de esgotamento, apesar de conseguirem resistir por mais uma década 

(OLIVEIRA, 2006). 

No período, Juiz de Fora, por meio de intervenções tanto públicas quanto 

privadas, procurou reverter a desaceleração industrial que vinha sofrendo no período 

após a década dos anos de 1930. Conforme pontua Oliveira (2006), ocorreram, na 

cidade, a reestruturação da ação pública e a modernização da estrutura urbana, para 

garantir a retomada do seu crescimento, dentro da dinâmica capitalista. Sendo assim, 

uma das iniciativas, dentro desse contexto, foi a criação do Código Municipal de Obras 

(Decreto Lei no 23, de setembro de 1938, responsável pelo zoneamento da cidade e 

pelo estabelecimento de regras relativas ao uso do solo e à construção, nem sempre 

respeitadas). Este perdurou por quase 50 anos10 como única regulamentação ao 

desenvolvimento urbano da cidade. Contudo, a regulamentação de maior destaque 

no código foi a proibição à formação de favelas (RIBEIRO apud GERALDO, 2011). 

Paralelamente a esses acontecimentos, o comércio na cidade se expandiu de 

forma rápida, por meio dos imigrantes árabes, que se concentravam nas ruas 

Marechal Deodoro, Batista de Oliveira, Halfeld e Avenida Getúlio Vargas. (BOTELHO 

JÚNIOR E LOBO, 2007). 

Juiz de Fora, a partir da modernização pós-Revolução Industrial, solidifica uma 

ordem particular na região central, que se destaca pelo caráter histórico e afetivo na 

consolidação de um cenário urbano com elementos dotados de significados, onde a 

estrutura da sociedade conforma seus sistemas culturais, o que traz uma perda da 

carga semiológica e identitária dos espaços, segundo Secchi (2006) e Choay (1975). 

Assim, com o declínio da atividade cafeeira e a fragilidade do setor industrial, o 

perfil econômico da cidade começa a se modificar e, após a década de 1950 (Século 

XX), solidifica-se no setor terciário, concedendo a Juiz de Fora o papel de “centro 

regional distribuidor de serviços” (OLIVEIRA, 2006, p.31). 

Registra Oliveira (2006) que se tem, a partir daí e até o final dos anos de 1970, 

uma lacuna com a preocupação com o planejamento. Já a partir desse período, graças 

aos contratos de financiamento de obras de controle urbanístico, estabelecidos entre 

 
10 Nos dias atuais, as Leis que regulam os  processos de uso e ocupação do solo são: Lei 6909/86, que dispõe 

sobre o Código de Edificações; Lei 6910/86, que dispôs sobre o Uso e Ocupação do Solo. 
 



 

 

80 
 

 

o município e o Governo Federal, amadurece-se e se consolida a ideia de 

planejamento, controle urbanístico, consultoria com grandes firmas; assim, 

colaborando com uma série de iniciativas alinhadas à égide de um plano de controle 

urbanístico. Ademais, uma característica hoje marcante na economia juizforana é o 

destaque do setor terciário. Contudo, esse perfil atual veio a substituir o anterior, 

justificado, segundo Oliveira (2006), pelas limitações e fragilidade da indústria local e 

o declínio da economia cafeeira. 

Em 1960, após a inauguração de Brasília, demanda-se uma ligação entre a 

antiga e a nova capital do país. Uma longa rodovia de pistas duplas separadas foi 

construída ligando as duas cidades até a BR040. A passagem da BR por Juiz de Fora, 

assim como os fluxos trazidos por esta, assegura-lhe nova vitalidade. 

Parece que a história da cidade sempre foi marcada por estas estradas e 

fatores exógenos que a condicionaram a estar sempre “no meio do caminho”, 

condição esta ainda mais marcada quando a BR267, que liga São Paulo a Salvador, 

também corta a cidade. 

O fluxo de mercadorias, automóveis, caminhões, dinamiza o setor de serviços, 

que passou a substituir o setor industrial como o principal da economia local por 

décadas. A infraestrutura dessas duas BRs, em excelentes condições de rodagem, 

possibilitou a Juiz de Fora condições que se desdobraram em uma série de fatores 

determinantes para que esta se consolidasse como polo regional e expandisse sua 

área de influência. 

 

Figura 2.17 -  Imagem da BR 040 próximo à entrada 
de Juiz de Fora. 

 
Fonte:<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=563879> Acesso 

em: 08/10/18. 

 

Ainda no mesmo ano da chegada da BR 040 e da abertura da Avenida 

Independência (em 1980), a criação da Universidade Federal de Juiz de Fora é 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=563879
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sancionada pelo presidente Juscelino Kubitschek. Já existiam algumas faculdades na 

cidade, conforme mencionamos, anteriormente, que foram reunidas em uma só 

instituição, estatizadas e federalizadas. As instalações da UFJF seguem a direção de 

crescimento da cidade ditada pela nova rodovia, e esta se instala a Oeste, na região 

denominada Cidade Alta, incorporando, ao projeto da Avenida Independência, um 

viaduto para dar acesso ao campus. Este foi pensado para se tornar um espaço 

bucólico, afastado do centro urbano, o que foi reiterado por seu paisagismo. No 

entanto, ao estabelecer esta nova conexão forte com a cidade alta (ou zona oeste), a 

UFJF possibilitou um crescimento imobiliário de uma nova monta nos resquícios da 

até então pacata colônia alemã, tornando-se assim um corredor de bairro, uma 

conexão importante entre a Cidade Alta e o Centro. 

 
 
 
 
 

Figura 2.18- Foto aérea da Universidade Federal de Juiz de Fora 

 

Fonte: http://historico.concurso.ufjf.br/.Acesso em: 08/10/18. 

 

Entre os anos de 1970 e 1980, a cidade teve uma expectativa de retomada 

econômica, não só pela infraestrutura das duas rodovias federais, mas também pela 

inserção do município na economia regional do estado de Minas Gerais, com base em 

incentivos propostos pelo II Plano de Desenvolvimento Nacional. Assim, a instalação 

da Siderúrgica Mendes Jr. (atual Arcelor) e da Paraibuna de Metais, em 

complementaridade com o setor metalúrgico da região de Belo Horizonte, foram 

http://historico.concurso.ufjf.br/
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capazes de revitalizar em certo grau o mercado de empregos na cidade, dinamizando 

internamente a economia urbana. Essas intervenções reativaram a economia local, 

com a criação de novos postos de trabalho, bem como uma dinamização na estrutura 

urbana da cidade (OLIVEIRA, 2006). 

Assim, a cidade de Juiz de Fora, apesar de ter ditado um grande 

desenvolvimento industrial no final do século XIX e início do XX, não soube mantê-lo, 

e veio se refazer tardiamente somente nas décadas de 70 e 80 do século XX, como 

diversas cidades latino-americanas. Segundo as perspectivas desenvolvidas por 

Jaramillo (1992), os traços peculiares e debilidades do processo de urbanização nos 

países da América Latina devem ser encarados de forma diferenciada dos países da 

primeira industrialização. 

Para o autor, a agudeza dos processos e características da urbanização latino-

americana, marcados pela migração, concentração urbana, disparidades urbanas, 

segregação socioespacial, exclusão, entre outros, resulta em forma específica que 

confere diferenças à dinâmica da urbanização nesses locais. Jaramillo propõe que o 

desenvolvimento desses países frente ao mundo global também seja encarado a partir 

dessas peculiaridades. 

 

La configuración de nuestras redes urbanas presenta importantes variantes  
(en términos de tamaño relativo, de concentración, de articulación, etc), y al 
mismo tiempo, el contenido de sus unidades espaciales es diverso, 
distinguiéndose tanto de la “ciudad industrial”, del capitalismo concurrencial, 
como de la “región metropolitana” de los eslabones centrales del capitalismo 
actual (JARAMILLO, 1992, p. 36). 
 

De acordo com Menezes (2004), a partir de 1990 houve um incremento à 

economia local, principalmente pela abertura da economia do país – inserindo a 

cidade no mercado global, com o processo de redemocratização do país e a nova 

Constituição Federal, e também pelo uso de novas tecnologias de mídia e informação. 

Destaca-se o setor imobiliário, que passa a contemplar novas ações no mercado local, 

com soluções de equipamento territoriais. 

Além disso, a administração pública, tendencialmente, assume o espaço da 

reprodução da força de trabalho como espaço de investimentos, não só sobre o 

mercado imobiliário através de loteamentos, mas para a implantação dos serviços 

básicos, principalmente os setores privatizados como o dos transportes coletivos, seja 

qual for a natureza jurídica da posse da terra. 
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La coexistencia de sofisticados centros financieros y elegantes barrios de lujo 
con barrios donde todo falta, no es sólo un problema de diferencias culturales, 
ni siquiera, simplemente de nivel de ingresos: las diversas secciones de la 
ciudad deben funcionar de manera distinta para que perviva la acumulación 
capitalista periférica sobre la base de un régimen de bajos salarios 
(JARAMILLO, 1992, p. p.43). 

 

Com relação ao ordenamento do território do município, a regulação do 

processo de ocupação e urbanização buscou assegurar à população boas condições 

de infraestrutura urbana. Para tanto, foram promulgadas em 1986 as seguintes leis: 

Lei 6908/86, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo; Lei 6909/86, que dispõe sobre 

o Código de Edificações; Lei 6910/86, que dispôs sobre o Uso e Ocupação do Solo. 

Os objetivos declarados desse conjunto de leis são os de gerenciar, delimitar e 

fiscalizar todo o tipo de obra que for realizado dentro da área do município. 

Um dos fatores da supramencionada evolução da região se apoia na crescente 

infraestrutura básica, fruto das intervenções também de planejamento urbano e de 

leis, como a de Uso e Ocupação do Solo, responsável, dentre outras coisas, pela 

divisão das unidades territoriais da cidade em zonas, segundo a ocupação 

(residencial, comercial, industrial e uso múltiplo), proporcionando o estabelecimento 

de taxas máximas de ocupação de terreno, a partir do uso de coeficientes de 

aproveitamento, determinando o tamanho das edificações. 

A partir do final da década de 80 do século XX, Juiz de Fora testemunha o 

aparecimento dos condomínios fechados para elites na Cidade Alta. Esse público 

anseia por equipamentos de consumo e lazer específicos que a cidade não dispunha 

e que passam a se incorporar à urbe, como casas noturnas de alto padrão e centros 

comerciais. Em 2008, consolida-se um velho anseio das classes médias e altas: o 

shopping da cidade, localizado na entrada da Cidade Alta ou Zona Oeste. 

A partir de vários fatores que delineiam a urbanização da Cidade Alta, o 

resultado é uma paisagem mesclada e dinâmica. Observa-se uma heterogeneidade 

do ponto de vista arquitetônico, urbanístico e de infraestrutura, e dinâmica, em função 

da aquisição de novo status de áreas periféricas incrementadas pelo investimento 

privado (na maioria das vezes para valorizar uma área sem urbanização) e pela 

mudança de status de uma área privilegiada que se deteriora por vários fatores, 

incluindo a falta de manutenção dos equipamentos urbanos. 

No espaço urbano residencial da Cidade Alta ou Zona Oeste, verificam-se 

diferentes formas de ocupações: loteamentos/condomínios fechados, conjuntos 

habitacionais, autoconstrução e ocupações mais antigas. Estabelece-se assim, 
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conforme registrado em Nascimento (2012), novos padrões de desigualdade social 

urbana que se traduzem em morfologias espaciais contraditórias: são diferenças na 

ocupação que refletem as imensas disparidades de renda, e tornam o espaço 

hierarquizado e fragmentado. O estudo ressalta que os usos apresentados decorrem 

da atuação coordenada e/ou desordenada de proprietários fundiários, 

incorporadores/promotores imobiliários e do Estado. 

 

2.4 A MANCHA URBANA DE JUIZ DE FORA ENTRE 1949 E 2010 

 
A morfologia urbana e o desenvolvimento socioeconômico podem modelar o 

arranjo espacial da planta da cidade, e se articular de diversas maneiras ao redor do 

seu núcleo urbano central (BARROS, 2010). Para George (1983) e Beaujeu-Garnier 

e Chabot (1970), pode-se estudar a expansão urbana de uma cidade seguindo uma 

abordagem da morfologia urbana: o processo de crescimento urbano. Nesse 

processo, os autores destacam três principais formas de expansão do tecido urbano: 

aglutinação, expansão poli-nuclear e expansão dirigida. (George, 1983) 

A forma mais simples de crescimento urbano é por aglutinação. Esse processo 

se dá pela criação de subúrbios (e periferias) nos arredores da cidade, que são 

posteriormente aglutinados ao núcleo urbano pelo crescimento econômico e espacial 

do núcleo urbano (GEORGE, 1983; BEAUJEU-GARNIER, 1997). 

Segundo George (1983) e Beaujeu-Garnier (1997), a forma de expansão poli-

nuclear acontece pela sobreposição de pontos de concentração urbana situados nos 

arredores da cidade. Estes se constituem em áreas urbanas distintas, com 

características próprias e com funções independentes, que não necessariamente 

complementam a função do núcleo central. Tais pontos são, posteriormente, 

sobrepostos, devido ao crescimento econômico e desenvolvimento das condições de 

transporte. 

Já a expansão dirigida ocorre pelo gerenciamento do Poder Público, visando a 

um crescimento ordenado, através de políticas de habitação e obras de infraestrutura. 

Com a instalação de equipamentos urbanos, o Poder Público procura estimular a 

aglomeração urbana em uma direção desejada, controlando os preços de terrenos e 

regulando os parâmetros construtivos, e assim nortear o adensamento de áreas 

urbanas específicas (GEORGE, 1983; BEAUJEU-GARNIER, 1997). 

Observa-se que, desde sua fundação, Juiz de Fora possuía um núcleo central 
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bem constituído, com pequenas aglomerações suburbanas próximas a esse núcleo; 

na sequência, houve a aglutinação entre a região central e subúrbios, pelo 

crescimento do núcleo central.  Essa dinâmica foi fomentada pelo fluxo comercial das 

principais rodovias que cruzam a cidade, primeiramente pela BR-040 e MG353, e, 

posteriormente, a BR-267.  

 

2.4.1 Evolução da mancha urbana em Juiz de Fora 

 

Ao se observar a Mancha Urbana da cidade, pode-se apontar inicialmente que 

sua evolução segue o modelo de aglutinação, muito comum nas cidades brasileiras, 

no qual o núcleo se expande, englobando outros núcleos suburbanos. 

A Mancha Urbana de 1949 resultou em 13 setores distintos, totalizando 8,1 

km2. Já a Mancha Urbana de 1978 resultou em 16 setores, totalizando 30,4 km2 de 

área construída. Na sequência, a Mancha Urbana de 1983 resultou em 84,85 km2 em 

24 setores distintos, praticamente triplicando a área nos últimos 5 anos do período. 

Em seguida, a Mancha Urbana de 2015 formou uma área de 86,75 km2. Essa 

pequena diferença entre os anos de 1983 e 2015 se dá pelo método de classificação 

que considera áreas verdes e corpos d´água como classes não urbanas. 

Se considerada apenas a área delimitada como zona urbana pela Lei de Uso e 

Ocupação do Solo, a Mancha Urbana de 1978 totaliza 14 polígonos divididos em 30,2 

km2, 8 polígonos somando 70 km2 em 1983 e 72 km2 em 2015. Os Mapas 2.1, 2.2, 

2.3 e 2.4 apresentam esta evolução temporal. 
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Mapa 2.1  – Mancha em 1949 

 
Fonte: Cartas de Remodelagem Saboya Ribeiro, 1949 
e IBGE, 2007. 
Executado por Luiza Barros 
 

Mapa 2.2 – Mancha em 1978 

 
Fonte: Cartas de Remodelagem Saboya Ribeiro, 1949 
e IBGE, 2007.  
Executado por Luiza Barros 
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Mapa 2.3 – Mancha Urbana em 1983 

 
Fonte: Cartas de Remodelagem Sabóia Ribeiro, 1949 
e IBGE, 2007. 
Executado por Luiza Barros 

 
 

Mapa 2.4  – Mancha Urbana em 2015 

 
Fonte: Cartas de Remodelagem Sabóia Ribeiro, 1949 
e IBGE, 2007.  
Executado por Luiza Barros 

 

 

 



 

 

88 
 

 

Quadro 2.1- Taxas de crescimento da 
mancha urbana de Juiz de Fora 

 

Períodos 

Taxa de crescimento (em %) 

Absoluto Relativo 

1949 a 1978 275.3 76.9 

1978 a 1983 179.1 1089.0 

1983 a 2015 2.2 5.9 

Fonte: Barros, Nascimento (2017). 

 

Percebe-se, portanto, a partir da representação espacial resultante deste 

estudo e do quadro apresentado acima, um crescimento territorial exponencial entre 

1978 e 1983, espelhando a política de incentivos a cidades médias e o fluxo migratório 

que ocorreu nesse período. É possível que esse crescimento notável tenha sido 

sustentado também pela aprovação da Lei Federal no 6766/79, que, por sua vez, 

dispõe sobre as regras gerais do parcelamento do solo urbano. A lei em questão 

possibilitou que os municípios pudessem gerir o parcelamento do solo, movimentando 

o mercado imobiliário da época. Importa frisar que mesmo a crise econômica vivida 

pelo país nessa época não intimidou o mercado imobiliário de Juiz de Fora: a partir de 

dados de pesquisa feita por Smolka (1994), pode-se inferir que o mercado se ajusta 

sem dificuldades às flutuações econômicas, ora investindo na compra de áreas para 

estoque, ora construindo novos empreendimentos e também investindo nos fundos 

imobiliários para retroalimentar esse ciclo. 

Para tal necessário se faz entender como funciona o mercado imobiliário da 

cidade, suas variáveis e os agentes presentes nesse processo, assunto do próximo 

capítulo.  
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CAPÍTULO III – A DINÂMICA IMOBILIÁRIA EM JUIZ DE FORA, SEUS FATORES E 

PROCESSOS 

 

3.1 PRINCIPAIS FATORES ENVOLVIDOS NA DINÂMICA IMOBILIÁRIA 

 

O espaço urbano encontra-se em constante transformação que ocorre pela 

interação, nem sempre harmoniosa, de fatores como a localização, preço e estoque 

dos imóveis, capital e agentes sociais. Segundo Villaça (2001), este espaço é 

estruturado sob a dominação dos interesses do consumo, que resulta de ações 

individuais de pessoas e firmas dentro de um quadro institucional definido pelo 

mercado imobiliário.  

Conforme a necessidade de cada região da cidade, o Estado pode intervir 

mediante suas estratégias de expansão e revitalização urbana, facilitando a circulação 

do capital Abreu (2006). Numa sociedade cuja base está no valor de troca sobre o de 

uso, a busca pelo espaço está relacionada à sua noção mercadológica e privada, 

“servindo às necessidades de acumulação, passando a ser constantemente 

fragmentado, explorado, cujas possibilidades de ocupá-lo se redefinem 

frequentemente em função da contradição entre abundância e escassez” 

(RODRIGUES, 2005 p. 127). 

Surge assim uma inovação quanto à lógica associada à dominação do espaço 

que passa a se multiplicar hierarquizando, selecionando e direcionando a ocupação, 

com a intervenção do Estado, assim como da iniciativa privada, criando ou 

modificando o espaço, com a finalidade de satisfazer aos interesses de uma classe 

dominante que viabilizará o processo de mercantilização do espaço, enquanto 

condição essencial para reprodução do capital via mediação do Estado, 

(RODRIGUES, 2005).   

Além destes aspectos, tem-se o interesse de empresários, agentes imobiliários 

e proprietários de terrenos urbanos, que na verdade não se interessam, a princípio, 

pelo valor de uso do espaço, mas sim pelo seu valor de troca. Assim, surge a 

especulação, que contribui para a valorização excessiva dos terrenos, dificultando seu 

acesso por parcelas mais carentes da população. Percebe-se então que a construção 

das cidades está condicionada pela lógica do capital, ou seja, pelo preço dos terrenos 

(SOUZA, 2006). 

As transformações no preço do solo surgem de ações provedoras do Estado 
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com interesses de particulares, conforme se antecipam as áreas beneficiadas, onde 

podem ocorrer ganhos extras. Nos casos da não-antecipação, o capital imobiliário irá 

atuar em áreas adjacentes ao perímetro urbano, onde há pouca acessibilidade, cuja 

comercialização será voltada para a população de baixa renda (LIMA, 2011). 

 

3.1.1 Localização, preço, valor e estoques de terra urbana, capital 

incorporador e agentes imobiliários. 

 

De acordo com Harvey (1982, p. 375) “o espaço é um atributo material de todos 

os valores em uso”, e “o trabalho útil concreto produz valores de uso em determinados 

lugares”, assim sendo, temos duas óticas, o valor do objeto per si e aquele 

determinado pelo local onde esse é produzido ou consumido. Nesta concepção, 

aparece outro conceito chave: a localização (VILLAÇA, 2001). 

Na segunda metade do século XX surgiram algumas modificações nas 

dinâmicas imobiliárias das grandes cidades, onde ocorreram variados  processos de 

produção do espaço contemporâneo. A década 1970 trouxe uma gama de 

instrumentos teóricos internacionais no que se refere à análise dos agentes 

responsáveis pela produção do espaço, favorecendo uma ruptura com as antigas 

abordagens que naturalizavam as relações sociais assimétricas e sua materialização 

espacial. Desta forma, o espaço urbano passa a ser compreendido como sendo um 

resultado, ou um palco indutor das relações entre o Estado, frações de capital 

diferenciadas, dando ênfase aos capitais investidos em terra na incorporação 

imobiliária (COSTA; MENDONÇA, 2011). 

O solo urbano disputado por inúmeros tipos de uso é a resultante da interação 

de vários agentes, exercendo diferentes atividades. Esta disputa, conduzida pelas 

regras do jogo capitalista e alicerçada na propriedade privada do solo, leva à produção 

de renda, que segundo Singer (1978), se assemelha ao capital que gera lucro na 

medida em que orienta e domina o processo social de produção, todavia de acordo 

com o mesmo autor, o “capital imobiliário” não entra neste processo, vez que o espaço 

é apenas uma condição necessária à realização de qualquer atividade, não 

constituindo meio de produção. O “capital imobiliário” é um falso capital, em suas 

palavras. Este valor se valoriza não pela atividade produtiva, e sim pela 

monopolização ao acesso da propriedade privada. Agregam-se a este valor as 

benfeitorias incorporadas na propriedade imobiliária, tais como os equipamentos 
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urbanos, entretanto, a localização é fator fundamental, que irá se somar a essa 

valorização (SINGER, 1978). 

As cidades brasileiras, em geral, têm um centro principal, onde se encontram 

os serviços essenciais ao seu funcionamento, e ao seu redor as residências se 

espalham, onde as mais abastadas ficam mais próximas ao centro. Com o 

crescimento das cidades, vão surgindo bairros novos, e consequentemente centros 

secundários, que formam novos focos de valorização do espaço urbano. Com o 

crescimento do anel que circunda o centro, este vai se desvalorizando e passa a ser 

subocupado.  

Ainda sobre o assunto, Domingues (2016) lembra que a expansão da 

fronteira imobiliária em razão das políticas públicas provoca uma expansão da 

renda imobiliária na forma de valorização de imóveis e aluguéis. As regiões mais 

próximas dos centros urbanos sofreram as maiores valorizações imobiliárias, uma 

vez que os preços dos imóveis nas áreas centrais são escalonados a partir do 

preço atribuído à região mais distante. A espacialização da cidade, ou seja, a 

distribuição funcional entre centro e periferia, deriva muitas vezes de uma 

hierarquia entre os preços das terras e dos aluguéis.  

A moradia humana, no entanto, envolve uma complexidade de fatores como 

sensação de pertencimento e de comunidade, autoestima, facilidades locacionais, 

acesso a serviços públicos, entre outros. Além dessas questões temos ainda a 

grilagem de terras, a duplicidade ou mesmo a triplicidade de certidões legais de 

posse e outorga a ausência de inventários a ocupação de áreas verdes e de risco, 

entre outros, que fazem com que o sistema de preços seja um organizador 

imperfeito e incompleto da estrutura urbana. Assim, segundo Domingues (2016) fica 

difícil de deduzir abstratamente o preço e a ocupação efetiva das terras urbanas, 

tampouco prever suas consequências do ponto de vista das relações sociais. 

O Estado, sozinho ou em parceria com a iniciativa privada, muitas vezes 

intervém para evitar que essa mancha de desvalorização se alastre, desapropriando 

áreas decadentes e realizando programas de renovação urbana; nestes casos, o 

poder público atuará como um investidor e irá correr os riscos mercadológicos, vez 

que não se sabe de antemão o resultado do investimento, e se os imóveis irão ser 

valorizados ou não. Todavia, há de se alertar que os antigos moradores nada 

ganharão com esta renovação, pois serão obrigados a se retirarem do local, indo 

morar em lugares mais afastados, o que vem acompanhado por uma série de perdas, 
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como morar longe do trabalho, quebra das relações de vizinhança, de pertencimento, 

dentre outras. A reconfiguração da área vem beneficiar classes mais abastadas, que 

têm as condições de voltar a morar no centro, perto do trabalho e dos serviços 

essenciais, que voltam para essas áreas centrais. 

Smolka (1979) aborda o conceito de rendas fundiárias em um eixo de busca da 

compreensão do processo de valorização imobiliária no Brasil. Porém, o conceito 

utilizado deve ser aplicado como sendo um referencial a processos comandados pelo 

capital, como o capital incorporador, que investe e amplia as bases nas quais as 

rendas fundiárias serão apropriadas. Para tanto, o capital deve se articular com o 

sistema financeiro e com o Estado em suas intervenções no ambiente construído. 

Em complementação, na visão de Melazzo (2013), o mercado imobiliário é 

considerado como o local de investimento, devido à valorização de capitais que atuam 

na cidade e seus objetos na busca permanente e crescente de sua valorização. Desta 

forma, somente os dados históricos sobre as mudanças ocorridas no solo urbano 

podem responder de forma favorável a uma análise que inclua as seguintes noções: 

a terra rural e urbana como status, a raiz e reserva de valor da terra, como ativo de 

valor capaz de alavancar acumulação e lastrear processos econômicos, urbanos e da 

cidade, e daí à terra associada ao capital financeiro, sincronizada com seus 

movimentos e lógicas. 

De acordo com os estudos do autor, o preço é a interrelação entre o capital 

incorporador e o ambiente construído. Ao se referir aos valores excessivos das 

moradias, sua explicação é de que estes estão diretamente ligados aos preços de 

terrenos, que absorvem entre 30% a 40% dos preços dos imóveis. A elevação dos 

preços dos terrenos ocorre pela escassez de terras urbanizadas, que são geradas 

pela disponibilidade assimétrica do serviço público, Desta forma, as áreas favorecidas 

são justamente as que irão beneficiar as camadas sociais mais altas, ou politicamente 

mais influentes. Portanto, entende-se que o grande responsável pelo valor da terra 

urbana é o Estado, que por sua vez, destina de forma equivocada seus recursos, 

também recolhendo mal seus impostos. 

Aprofundando um pouco mais sobre o quesito valor, o preço do terreno também 

será determinado devido a sua escassez, disponibilidade e capacidade de 

remuneração para seu proprietário. A distribuição desigual de prosperidade fundiária, 

associada a uma fragilidade no mercado financeiro, tem como consequência a 

aquisição de terra como uma reserva de valor, o que leva à diminuição no número de 



 

 

93 
 

 

terras negociadas. Por outro lado, têm-se os usuários da terra, que apreciam o valor 

de um terreno conforme as vantagens que este oferece em termos objetivos ou 

subjetivos (SMOLKA, 1979). 

Em adição, tem-se também outra forma de justificar a valorização de imóveis, 

que seria pela ação de especuladores. O sistema de crédito também pode ser 

considerado um facilitador para o aumento da demanda, pois mantém a indústria 

imobiliária aquecida. Avalia-se o preço de um terreno pelo valor presente de uma 

unidade que equivale ao fluxo de rendas que este terreno tem a possibilidade de gerar, 

contabilizando as taxas de juros. Então, o valor de determinado terreno corresponde 

ao diferencial de vantagens proporcionadas pelo seu uso, em relação aos demais 

(SMOLKA, 1979). Domingues (2016,) pontua que o alto preço da terra traz uma série 

de efeitos indesejados na economia, tais como: a elevação de preços e salários e a 

redução da taxa de lucro. 

Por sua vez, o capital incorporador irá assumir a administração do processo de 

transformação do ambiente urbano, articulando de maneira sistemática e empresarial 

as seguintes ações: a compra dos terrenos ou áreas, a contratação de consultores, 

escritórios de projeto e planejadores, de agentes da construção civil, agentes 

responsáveis pelo lançamento e pela comercialização. Este capital movimenta-se 

espacialmente pela cidade, na busca de ofertar o produto certo, para o segmento certo 

de demanda e ao maior preço possível (MELAZZO, 2013 p. 05). 

No intuito de facilitar uma melhor análise do capital incorporador, é preciso 

saber distinguir três momentos de valorização imobiliária, consoante Smolka (1979). 

A primeira envolve a alteração no preço do terreno entre o valor original e o que foi 

negociado; em segundo, tem-se a valorização realizada pelo incorporador ao alterar 

atributos destinados à sua valorização, reequipando-o; por fim a variaçãono preço 

decorrente das mudanças na estrutura espacial do ambiente construído no terreno. 

Existe na verdade uma série de agentes que atuam diretamente sobre a 

produção do espaço urbano e intraurbano como sendo um agente especial, pelo papel 

articulador que assume no capital incorporador. O capital incorporador é aquele que 

opera a mudança no uso do solo visando à obtenção do lucro, ou aquele que 

desenvolve o espaço geográfico, organizando investimentos privados, principalmente 

os destinados à construção de habitações. Agem no intuito de transformar áreas do 

espaço intraurbano para que se possa auferir a máxima rentabilidade possível do 

capital empregado nestas operações. Busca-se, contudo, alterar os padrões de 
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ocupação de área, modificando as características do solo, seu uso e aproveitamento, 

assim como as características dos imóveis ali localizados. Para que se possa obter 

um retorno do investimento imobiliário há uma necessidade de envolver um 

deslocamento espacial, buscando em outras áreas da cidade locais onde haja 

condições objetivas e legais para um novo investimento, gerando assim o ciclo de vida 

das áreas urbanas (ABRAMO, 1989).  Devido a este ciclo de vida das áreas, pode-se 

considerar as transformações que ocorreram em determinados espaços intraurbanos 

quanto a sua característica de ocupação, construção, densificação, os diversos tipos 

de uso de solo e suas mudanças.  

Além das assertivas anteriores, MELAZZO (1993 p. 51) informa ainda sobre a 

expansão territorial urbana como uma contraface nas características do mercado 

imobiliário local. Há um predomínio de negociações realizadas com terrenos, os 

deslocamentos sistemáticos das transações de compra e venda para algumas áreas 

do espaço urbano e a crescente presença de pessoas juridicamente organizadas na 

intermediação do processo de compra e venda.  

A expansão territorial urbana constitui-se como uma variável essencial para que 

se possa compreender o processo de estruturação intraurbana, pois provoca 

alterações no estoque de terrenos disponível, mudanças nos preços relativos entre 

áreas e também mudanças nos usos do solo. As transações com terrenos vazios são 

líderes no mercado imobiliário, pois o solo urbano é considerada a mercadoria com 

maior participação e percentual nos negócios imobiliários (MELAZZO, 1993). 

 O crescimento urbano ocorre naturalmente conforme o aumento da população, 

assim como das atividades econômicas no interior das cidades, pressupondo assim 

um aumento na procura de terras e habitação. Outro fator que contribui para esta 

expansão é a incorporação de novas áreas para a acomodação da demanda, 

produzindo assim um padrão urbano aonde novas áreas vêm replicar um padrão pré-

existente na cidade. Desta forma, o mercado imobiliário possui um importante papel 

nas condições de mudança do solo.  

Surge então a figura do agente imobiliário, agentes que mediante as forças 

competitivas se transformam em intermediadores do mercado imobiliário que, por sua 

vez, agem como único árbitro no encaminhamento e resolução destes conflitos. Neste 

sentido, observa-se que a competitividade entre a oferta e a demanda organiza o 

espaço intraurbano em virtude da ação do mercado sobre cada firma ou indivíduo, 

transformando assim o mercado imobiliário e seus preços. 
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Para que se possa entender o mercado imobiliário com seus preços, usos do 

solo, localização e densidades residenciais é preciso uma análise da renda fundiária. 

Neste sentido verifica-se que o valor de um imóvel, seja para aluguel ou na definição 

do preço da terra, é relativamente proporcional ao seu custo de deslocamento. Os 

terrenos mais centralizados ou próximos das atividades comerciais, próximos de 

serviços, ou dos empregos da população urbana são os que mais possuem valores 

comerciais, ao contrário do imóvel que se encontra afastados deste ambiente, que 

tem seu valor diminuído. Duas são as questões que sintetizam o assunto pertinente. 

A primeira está relacionada ao resultado final da alocação de terra aos consumidores. 

A segunda está focada na determinação simultânea dos preços e das localizações 

que serão negociadas, pois pode sugerir que a transação de compra e venda teria 

seus valores reavaliados, como se todo o estoque fosse renegociado.  

A indústria imobiliária passa a assumir a função de converter a terra em 

moradia, conforme as preferências dos consumidores. A busca entre preços de 

terreno e acessibilidade gera uma diferença decrescente do centro para a periferia e 

a substituição de terra pelo capital. A estrutura urbana ocorre pelo resultado desse 

modelo de cidade em que a expansão urbana, ao valorar os terrenos periféricos 

devido à necessidade de sua ocupação, modifica o preço da terra na cidade. Com o 

aumento da demanda em áreas centrais pode ocorrer um crescimento nas densidades 

habitacionais e populacionais, incluindo a intensificação do uso do solo devido a sua 

valorização. A concatenação de tais fenômenos, remete à relevância de uma análise 

nos processos de estruturação intraurbana.  

 

3.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O MERCADO DE TERRAS E SUA LEGALIDADE NO 

BRASIL 

 

Analisar e compreender a dinâmica do mercado de terras no Brasil, e, 

especificamente, o parcelamento do solo urbano, conduz a uma questão anterior: a 

da propriedade da terra urbana no país. 

Até 1850, a política fundiária no Brasil ficou conhecida como regime de 

“posses”, uma vez que a forma de acesso à propriedade da terra era a posse: 

ocupavam- se terras vazias, e, posteriormente, o pedido dessas terras sob o regime 

de sesmarias. 

Posteriormente, com a independência do Brasil, em 1822, se finda o regime de 
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sesmarias, e o sistema de posse firma-se como a única forma de se apropriar do 

território brasileiro. A falta de regras para essa ocupação levou aos conflitos entre 

sesmeiros e ocupantes (posseiros). Esses fenômenos tornaram a terra objeto de 

comércio e especulação, surgindo de forma incipiente o mercado de terras11 no Brasil, 

fato que será efetivado apenas com o advento da Lei das Terras, em 1850. 

O direito à propriedade foi institucionalizado pela Constituição do Império de 

1824 e consolidou o conceito de propriedade capitalista e absoluta, base sólida para 

os latifúndios. O referido instrumento jurídico veio legitimar as propriedades e pôr fim 

às ocupações indiscriminadas. Por outro lado, o sistema da época, baseado no 

trabalho escravo e na apropriação desordenada de terras, tornou-se incontrolável e 

serviu de causa para muitos conflitos (REYDON et al., 2011). 

A Lei de Terras de 1850 é considerada um marco para a política fundiária 

brasileira, e substitui a Igreja pelo Estado como legítimo regularizador da propriedade 

de terra. Consoante Martins (1985 p. 104), “no Brasil o fim do cativeiro do escravo 

coincide também com o começo do cativeiro da terra”, pois, no momento de sua 

edição ainda vigorava o trabalho escravo e estes não eram considerados como 

sujeitos de direito. O novo Estatuto determinava ainda que as terras devolutas 

passassem a ser de propriedade e monopólio do Estado, e que somente poderiam ser 

adquiridas a partir daquele momento por meio da compra e venda; ou seja, terra 

somente para quem tem recursos financeiros, iniciando-se, aí, a proletarização dos 

imigrantes e dos ex-escravos (REYDON et al., 2011). 

A Lei de Terras trouxe a instituição e consolidação do mercado de terras no 

Brasil, considerando que a terra passava a ser mercadoria, e, como tal, a sofrer todas 

as influências do mercado. Característica das sociedades capitalistas, esta tem sido 

a forma principal de acesso à terra, condicionando, em certa medida, também o seu 

uso. A dinâmica desses mercados é um indicador importante do vigor das atividades 

agropecuárias e das transformações na estrutura produtiva e fundiária de uma região, 

servindo como eixo de mudança/permanência das estruturas e grupos sociais rurais 

e como propulsor das transformações na estrutura urbana. 

Avançando na trajetória da política fundiária do Brasil, a promulgação do 

Código Civil, em 1916, ratificou o conceito da propriedade capitalista e absoluta. 

 
11 Os mercados de terras são instituições por intermédio das quais a terra, convertida em mercadoria, 

é comprada, vendida ou alugada (GUEDES e REYDON, 2001). 
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Inseriu, porém, a proteção possessória no direito brasileiro. O Brasil, até aquela data, 

não tinha um controle eficaz de registro de terras concedidas, o que incentivou a 

ocupação por meio da posse, e, consequentemente, conflitos entre possuidores.12 A 

Constituição Federal de 1946, embora apregoando uma democracia social, manteve 

o direito de propriedade com a mesma ideia absolutista das constituições anteriores, 

embora esse conceito tenha sido mitigado pela ideia de bem-estar social. A 

Constituição não usou a expressão função social, mas definiu que o uso da 

propriedade estaria condicionado ao bem-estar social, trazendo assim o embrião da 

função social da propriedade. 

A possibilidade de execução de uma reforma fundiária somente ocorreu com a 

Emenda Constitucional nº. 10 de 1964 que por meio do artigo 141, §16 da 

Constituição13, que exigia indenização prévia e em dinheiro para a desapropriação 

dos latifúndios improdutivos, e assim, a pretensa reforma agrária foi inviabilizada, pelo 

seu alto custo (STEFANINI, 1978). 

Os especuladores imobiliários, configurando parte da classe dominante, 

continuaram como mantenedores desse status quo, qual seja, a concentração da 

propriedade da terra. Pouco se avançou nas Constituições e leis posteriores, mesmo 

o Estatuto da Terra, 1964, contribuiu pouco para modificar a estrutura de uso e posse 

da terra em nosso país, tendo servido, principalmente, às demandas da elite agrária 

e empresarial. 

Por fim, nessa incursão histórica, constata-se que a Constituição de 1988 

reforçou os direitos sociais, a proteção ao mercado interno, o desenvolvimento e a 

erradicação da miséria e das desigualdades sociais e regionais, como objetivos da 

República. No entanto, perdeu a oportunidade de tratar de forma racional e coerente 

assuntos delicados e latentes, tais como: o trabalho rural, a valorização da terra, 

conflitos pela terra e meio ambiente (GERMANI, 2006). Tal situação serve para 

aumentar o abismo da desigualdade, impedindo que a questão agrária brasileira 

possa ser resolvida sem grandes impactos (SILVA, 2008). 

Ao analisar a trajetória da política fundiária no Brasil, verifica-se como uma das 

suas consequências o aumento das diferenças socioeconômicas da população entre 

 
12 O Código Civil  de 2002, trouxe regras jurídicas positivas de proteção da posse. 

13 “Art. 141 §16 - É garantido o direito de propriedade, salvo o caso de desapropriação por necessidade 

ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro.” 
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ricos e pobres, intensificando a segregação entre a população. Segundo Reydon 

(2011, p.4), essas diferenças determinam o desenvolvimento setorial das cidades e a 

organização espacial da população, além de influir no valor mercadológico das terras 

urbanas e sobre sua preservação. O poder público é competente no âmbito federal, 

estadual ou municipal, a instituir meios que visem à efetiva regulação do mercado de 

terras. Esse mesmo autor enfatiza que o município, em parceria com a sociedade civil, 

deve definir, regular e gerir o uso adequado do solo, seja do ponto de vista econômico, 

habitacional ou ambiental. 

Especular com terras se tornou uma prática rentável e disseminada no Brasil, 

por encontrar as condições favoráveis de valorização desse ativo, escassez na oferta 

e demanda aquecida. O crescimento das cidades faz com que os espaços periurbanos 

se transformem em mercadorias aptas a serem levadas para o consumo: imóveis para 

moradia, lazer, indústria ou comércio. Esse processo envolve várias condicionantes: 

a titularidade da terra, a especulação, o direito de propriedade e toda a legislação que 

regulamenta o uso e ocupação do solo (GONÇALVES, 2002). 

A atuação estatal pode se dar de várias formas, as principais apontadas pelos 

autores são relativas a: localização de infraestrutura e equipamentos de uso coletivo, 

planos de revitalização, política e financiamento habitacional, legislação urbana, 

especialmente no que se refere aos gabaritos (que permite diminuição dos tamanhos 

mínimos dos lotes, verticalização, etc.) e zoneamento. O Estado, dessa forma, torna-

se importante agente para a especulação, uma vez que as condições que definem 

áreas valorizadas da cidade somente serão criadas por ele ou com o seu apoio 

(GERALDO, 2012). 

É frequente a especulação ocorrida nas áreas periurbanas, em ato que  

transforma terra rural em urbana, e ocorre, dentre outros fatores, pela ineficiência do 

poder público de fiscalizar, a falta de uma legislação mais clara e objetiva que possa 

regulamentar essas ocupações e políticas públicas que criem mecanismos capazes 

de aumentar a oferta de lotes, dentro de parâmetros eficazes, em que a atuação dos 

empreendedores possa ser direcionada para uma ocupação mais justa e harmônica. 

(GONÇALVES, 2002) 

Retomando o processo de consolidação da Constituição de 1988, vários 

movimentos sociais ligados ao movimento de Reforma Urbana defendiam a 

construção de um marco regulatório para a criação de uma política urbana que 

incluísse e efetivasse a função social da propriedade, esta, por sua vez, estabelecida 
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nas constituições anteriores. 

Esse movimento teve uma vitória parcial, com a inclusão de um capítulo 

específico de Política Urbana, que previu uma série de instrumentos para a garantia 

do acesso à cidade, em especial os artigos 182 e 183 14 e a posterior promulgação do 

Estatuto da Cidade, a Lei 10.257/01, que estabelece diretrizes gerais, um conjunto de 

princípios norteadores e de instrumentos para o planejamento e gestão urbana, que 

visam democratizar o uso do solo urbano. Essa Política Urbana foi definida pelo art 

182 Carta Magna de 1988 como sendo,: 

“Política de desenvolvimento urbano é aquela executada pelo Poder Público 

Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tendo por objetivo ordenar o 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes”. Assim sendo, essa política somada ao Estatuto da Cidade, aprovada em 

2001, delegou ao município a responsabilidade de executar a política urbana 

municipal. As cidades com mais de 20 mil habitantes deverão aprovar o seu Plano 

Diretor. Na Constituição Federal de 1988, ele é definido como sendo um “instrumento 

básico da política de desenvolvimento urbano, devendo, no mínimo conter as 

exigências fundamentais de ordenação da cidade com vistas ao pleno 

desenvolvimento de suas funções sociais e como instrumento de aferição do 

cumprimento da função social da propriedade urbana pelo proprietário” 

(FERNANDES, 2002, p.11). 

No entanto, apenas em 2003, quinze anos após a Constituição, é que foi criado 

o Ministério das Cidades, voltado para a gestão das cidades em abrangência nacional. 

Seu objetivo principal é a construção de uma nova PNDU, com a finalidade de 

combater a exclusão socioterritorial da população que vive na ilegalidade e em áreas 

sem acesso aos direitos básicos. Procura também dar homogeneidade aos programas 

e ações existentes em todas as esferas da federação para proporcionar a melhoria 

das condições urbanas e, posteriormente, a construção de um modelo mais 

democrático de cidade. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006)15. 

 
14 Os artigos constitucionais 182 e 183, do capítulo II da Constituição Federal, referem-se às diretrizes 

de política urbana voltadas para a questão da moradia, definindo: o Plano diretor como instrumento de 

política urbana, a função social da propriedade, à indenização, à desapropriação, o IPTU progressivo 

e usucapião. 

 
15 Em 1º de janeiro de 2019, o Ministério das Cidades e o Ministério da Integração Nacional foram 
fundidos e transformados em Ministério do Desenvolvimento Regional. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Integra%C3%A7%C3%A3o_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_do_Desenvolvimento_Regional
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3.2.1 Parcelamento do solo no Brasil 

 

A lei brasileira traz duas formas legais de parcelamento do solo: loteamento e 

desmembramento. A legislação federal que regulamenta a implantação dos 

loteamentos e desmembramentos é a Lei 6.766/79 com modificações na Lei 9.785/99. 

A Lei 6.766/79 veio disciplinar o parcelamento do solo urbano, criando, segundo 

Leonelli (2010), três pilares de referência no processo de loteamento: a qualidade 

urbanística – por estabelecer uma infraestrutura mínima, bem como o percentual de 

área pública; da legalidade – cria as exigências mínimas legais para parcelamento do 

solo em todo o território nacional; e, por fim, da comercialização. 

Tal lei também determinou as condições em que o parcelamento do solo pode 

ser comercializado, além de indicar quais são as obrigações dos empreendedores, o 

papel das prefeituras, a obrigatoriedade do registro, regras para os contratos de 

compra e venda, bem como as penalidades o caso de descumprimento. 

Conhecida como Lei Lehman, com suas alterações, continua em vigor 

disciplinando o parcelamento do solo urbano em todo o território brasileiro. A partir de 

1999, o município passou a ficar responsável pela definição mínima a ser destinada 

para o sistema de circulação, para os equipamentos urbanos e coletivos, como para 

as áreas livres e de lazer de uso público. 

Com intuito de apresentar um novo texto para o parcelamento do solo em 

alinhamento às novas exigências das cidades do século XXI, a Comissão de 

Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados começou, em 2000, a discussão 

do Projeto de Lei nº 3.057/2000, conhecido como “Nova Lei de Responsabilidade 

Territorial”. Foi aprovado por unanimidade pela Comissão, e, após perpassar por todos 

os trâmites do processo legislativo, encontra-se, desde 2009, pronto para ser votado 

pelo Plenário da Câmara dos Deputados. 

Vários são os pontos polêmicos abordados pelo referido Projeto de Lei, dentre 

eles: a simplificação do processo de aprovação de loteamento, a criação e 

regularização de loteamentos fechados, definição de infraestrutura básica para 

parcelamentos em zonas habitacionais de interesse social, estabelecimento de 

normas específicas para regularização fundiária e seu registro, flexibilização da 

legislação ambiental em áreas urbanas, e, por fim, a previsão da licença integrada 

como substituição às licenças urbanística e ambiental. 
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Segundo a legislação atual, loteamento é a subdivisão de uma gleba de terra 

em lotes, sendo dotado de infraestrutura, como a abertura de novas vias de acesso 

ou com a ampliação ou modificação das que já existem, além da criação de 

logradouros públicos. Necessário se faz, nesses empreendimentos, a criação de 

novos serviços e equipamentos urbanos, tais como: serviços de luz, água, esgoto, 

telefonia, além de área de lazer e congêneres. Ficam às expensas do loteador ou 

investidor imobiliário que irão realizar o loteamento e vendê-lo, fracionado em lotes, 

todos esses custos (RIZZARDO, 2008). 

Assim, entende-se por lote, uma fração de terra permeada de infraestrutura 

básica, sendo que suas dimensões deverão estar de acordo com critérios urbanísticos 

definidos no Plano Diretor do Município, ou em lei municipal similar (RIZZARDO, 

2008). Já no desmembramento, tem-se também a divisão espacial de uma faixa de 

terra em lotes, porém não há necessidade de se construírem novas vias de circulação 

porque se aproveitam as existentes, bem como todos os equipamentos urbanos já 

instalados. Em qualquer dos casos, todos os lotes resultantes devem 

necessariamente estar conectados a via pública. 

Além do loteamento e desmembramento, a legislação brasileira traz outra 

forma de uso da terra urbana, que são os condomínios horizontais e verticais, 

regulados pela Lei 4.591/64. Lei que determina que, quando em um terreno sem 

construção, existe o objetivo de se levantar mais de uma edificação, de um ou dois 

pisos, deverá discriminar- se a parte do terreno ocupada pela edificação e sua área 

de utilização exclusiva, como também a fração ideal de todo terreno e das áreas 

comuns que corresponderá a cada unidade ou edificação (AFONSO, 2007). 

Nascimento (2012) aborda que o processo de urbanização amplia as fronteiras 

das cidades, redefinindo seus contornos até então bem definidos, que se entrelaçam, 

e faz com que áreas até então consideradas como espaços vazios sejam objeto de 

especulação e/ou passem a ser alvo de interesse de empreendedores e 

incorporadores imobiliários, bem como da população em geral. Os proprietários de 

terras também aproveitam essa oportunidade na expectativa de ganho financeiro, pois 

o simples aumento de demanda faz com que o valor da terra seja majorado. 

O espaço urbano vai se transformando, permanentemente, gerando um ciclo 

de produção e reprodução do espaço, o que leva a conflitos sociais, em que o mercado 

de terras ocupa papel de destaque e de comando (FURTADO, 1993; ABRAMO, 1989). 

Estudos sobre segregação demonstram que a periferia é marcada muito mais 
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pela falta de assistência e de recursos públicos do que pela localização, já que existem 

condomínios de alto luxo em áreas periféricas e que não são vistos da mesma forma 

que seu entorno. O termo “periferia” tem uma carga semântica negativa, e, dessa 

forma, o sentido aqui assumido é quanto à sua localização periférica, assim dentro 

dessa noção, os bairros e áreas nobres podem ser criados, ou resultar da 

transformação do status de bairros antigos, mediante atuação de incorporadores 

imobiliários, como também do setor público (GERALDO, 2011). 

A transformação do status de uma região faz com que a segregação das áreas 

urbanas seja um processo pautado na dinâmica do mercado de terras, que, por sua 

vez, gerando transformações do ambiente construído, relaciona-se com o tempo 

histórico, em oposição ao lógico, no sentido de que "o hoje é a fração de tempo, entre 

um futuro desconhecido, e um passado irrevogável" (SMOLKA, 1994:180, apud 

ROBINSON, 1962, p.26).  

As estruturas espaciais são dotadas de movimento. Sendo assim, o grande 

desafio é apontar o motor dessa dinâmica. Villaça (2001) apresenta os elementos que 

compõem essas estruturas: o centro, os subcentros de comércio e de serviços, os 

bairros residenciais e as áreas industriais. Essas estruturas, por sua vez, estão 

interligadas a outras: estruturas territoriais - como o transporte e o saneamento, e as 

estruturas não territoriais - econômica, política e ideológica. 

Seguindo o autor, analisar as estruturas territoriais pela simples busca do 

"perto" em rejeição ao espaço produzido "longe" é simplista e não exprime os motivos 

de deslocamento espacial das classes sociais e seus conflitos em relação ao ambiente 

construído, pois, os deslocamentos não podem ser somente expressos pela distância 

física, ou pelo custo de transporte e sim pelo tempo de transporte. Por exemplo: a 

causa, em alguns casos, das classes mais altas se afastarem do centro, é também 

para ocupar bairros mais modernos, espaçosos e com mais áreas verdes, visto que 

há uma compensação, por estarem localizadas às margens de autoestradas, e de vias 

expressas e com altas taxas de motorização (VILLAÇA, 2001). 

 

3.2.2 Legislação urbana em Juiz de Fora 

 

O município de Juiz de Fora sempre buscou estar à frente de novas políticas, 

e isso há aproximadamente 60 anos tem conseguido seu espaço como uma 

importante província de Minas. Trouxe inovações que contribuíram para estruturar de 
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forma mais ágil o espaço urbano, o que só foi possível devido à sua função como 

centro agrícola, industrial, financeiro e centro comercial prestador de serviços do 

sudeste de Minas Gerais (TASCA, 2010). A cidade de Juiz de Fora possui também 

suas forças econômicas, sociais e políticas que participam da história e da construção 

do local. De certa forma sua trajetória histórica veio contribuir para sua identidade com 

atividades voltadas para exportação, indústria têxtil, e prestadora de serviços, o que a 

tornou centro de referência na Zona da Mata Mineira, pois exercia forte influência nos 

municípios vizinhos e no Estado do Rio de Janeiro.  

Como já mencionado, o centro urbano da cidade de Juiz de Fora se 

desenvolveu ao longo do curso do Rio Paraibuna, primeiramente à margem direita e 

posteriormente se expandiu para a margem esquerda, contudo é a área Leste que 

hoje abriga a maior parte da população, sendo as regiões Norte e Sudoeste as mais 

esparsas.  Outro importante fator para o desenvolvimento da cidade foi a construção 

da Estada União Indústria, sendo a primeira estrada brasileira a ser construída com 

características modernas, significando para a cidade o início de uma etapa para seu 

desenvolvimento (CHAVES, 2010). 

Oliveira (2006) ressalta ainda que a Lei de Uso e Ocupação do Solo traz um 

componente limitador necessário, que é o relevo. No caso de Juiz de Fora, a área 

urbana foi dividida em unidades territoriais, onde para cada uma foram definidas zonas 

conforme o tipo de ocupação (residencial, comercial, industrial e múltiplo uso). Isto 

veio possibilitar o aumento de taxas máximas de ocupação por terreno, que podem 

variar conforme a unidade territorial associada a coeficiente de aproveitamento.  

A primeira Lei, mesmo que não específica, a mencionar o uso urbano do solo 

foi o Código Florestal, Lei nº 4.771/1965 que traz em seu Art. 2º o impedimento dos 

desmatamentos nas encostas, independente do tipo de vegetação, com declividades 

superiores a 45º na linha de maior declive e nos topos de morros, montes, montanhas 

e serras. Outra Lei que também trazia um contexto relacionado à ocupação do solo 

foi a Lei Lehman, Lei Federal nº 6.766 de 1979, direcionada clara e essencialmente 

ao uso urbano do solo, cuja determinação era não permitir o parcelamento em terrenos 

com declividade igual ou superior a 30%, salvo com exigências das autoridades 

competentes. Contudo, percebe-se que não há menção sobre o âmbito estadual e/ou 

municipal sobre o assunto na cidade de Juiz de Fora, apesar de seu relevo expressivo, 

variando de ondulado a montanhoso, com vertentes convexas e côncavo-convexas, 

terminando em vales planos de larguras diversificadas (CHAVES, 2010). Somente no 
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ano de 1986 surgiu na cidade a Lei 6.908 que trata sobre a declividade igual ou 

superior a 30%, contudo não impede que os terrenos sejam parcelados com maiores 

declividades. Observa-se que o município de Juiz de Fora não foge ao processo de 

ocupação das encostas com relevo acentuado; essas ocupações ocorrem de duas 

formas: por população de baixa renda e por população de alta e médio-alta renda, o 

que provoca na cidade um processo de degradações diferenciadas (CHAVES, 2010). 

Conforme ressaltam Oliveira (2006) e Rodrigues (2013, p. 179), na década de 

1980 o município de Juiz de Fora adquire uma legislação urbana com maior amplitude, 

constituída pela Lei 6.908/86 que versa a respeito do parcelamento do solo, pela Lei 

6.909/86 que dispõe sobre as edificações e pela Lei 6.910/86 que traz informações 

sobre o uso e a ocupação do solo, tendo em vista a legislação anterior que se 

restringia apenas ao Código Municipal de Obras de 1938. A nova legislação, no que 

se refere ao parcelamento, uso e ocupação do solo, passa a ter como base as 

Unidades Territoriais (UT’s) que representam as subdivisões da Área Urbana. 

Contudo, esta forma de subdivisão não é adequada quando se trata de um melhor 

planejamento, levando em consideração as diferenças entre os limites estabelecidos, 

a dinâmica urbana e a percepção espacial dos moradores. Tais leis são responsáveis 

por gerenciar, delimitar e fiscalizar as obras realizadas no município.  

Com as mudanças na legislação, o município passa a adotar o Plano Diretor, 

sendo este, conforme a CF88, obrigatório para as cidades que possuem mais de 20 

mil habitantes. Sua principal função está em detalhar os mecanismos cujo município 

garantirá o cumprimento da função social e da propriedade urbana, possibilitando o 

atendimento aos cidadãos no que se refere à qualidade de vida e justiça social 

(RODRIGUES, 2005). 

Após a aprovação pelo Congresso Nacional do Estatuto da Cidade mediante a 

Lei 10.527/2001, que regulamenta a política urbana da Carta Magna (1988), os 

municípios passaram a dispor de um marco regulatório voltado para a política urbana, 

o que trouxe importantes avanços, pois é definida uma nova concepção de 

intervenção no território. O Estatuto da Cidade oferece uma nova forma de realizar o 

planejamento urbano, garantindo o cumprimento da função social da cidade e da 

propriedade urbana (RODRIGUES, 2005).  

Desta forma fica regulamentado o estabelecimento de normas públicas e 

interesse social sobre o uso da propriedade urbana em favor do bem coletivo, 

incluindo a segurança e o bem-estar da comunidade. Com isto, foram disponibilizados 
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aos municípios instrumentos diversos que conseguem intervir no mercado de terras 

além de atuar sobre os mecanismos de produção da exclusão, e que se encontram 

aportados em conjecturas de natureza urbana, induzindo formas de uso e ocupação 

do solo. Para que o município possa aplicar os instrumentos jurídicos e urbanos 

descritos na legislação, deve produzir um Plano Diretor, ou seja, uma Lei que será 

aprovada na Câmara que se tornará um instrumento de apoio da política de 

desenvolvimento e expansão urbana (RODRIGUES, 2005).   

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) da cidade de Juiz de Fora 

foi criado pela Lei N.º 9811 de 27 de junho de 2000. Nele consta claramente a 

evolução da mancha urbana da cidade; sua forma inicial era linear devido ao 

crescimento natural de determinadas direções, sendo derivada também de circulação 

ocorrida ao longo do tempo, o qual sofreu um processo de alargamento levado por 

diversos caminhos de penetração que a induzem como uma estrela, radiocêntrica com 

aberturas entre os corredores de desenvolvimento (PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 

2004; RODRIGUES, 2013). 

Cabe ressaltar que antes do PDDU anterior, a cidade em 1996, elaborou um 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora, dando ênfase à questão 

da regulação do solo urbano, propondo uma nova divisão da Área Urbana, redefinindo 

os limites da Zona Urbana e da Zona de Expansão Urbana, tendo sido adotado o 

conceito de Região Urbana (RUs) que já fora instituído na Lei Municipal 4.219 de 1989. 

A Zona Urbana passa a ser delimitada por 81 RU’s e por 8 Setores Urbanos, 

agrupados conforme suas características relativas a homogeneidade de estruturação, 

localização e atividades econômicas predominantes (RODRIGUES, 2013).  

Contudo como resultado das diretrizes estabelecidas pelo PDDU/2000, 

algumas modificações foram realizadas, entre elas as Unidades Territoriais (UT’s) 

deixaram de ser divisoras da área urbana do Distrito-Sede, as Regiões Urbanas (RU’s) 

cederam lugar a 12 Regiões de Planejamento (RP’s) e às Unidades de Planejamento 

(UP’s) que passam a compor os diversos níveis de ordenação territorial, passando a 

construir a principal base territorial do município.  

Por sua vez, o Estatuto da Cidade regulamenta os dispositivos que buscam 

combater a especulação imobiliária nos municípios como: as áreas vazias ou 

sublocadas, localizadas em regiões com infraestrutura adequada, que estarão 

suscetíveis à edificação e parcelamento compulsórios. O município terá também 

condições para determinar os critérios de definição das terras a que venha considerar 
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ociosas ou subutilizadas. Em cada Região de Planejamento (RP) existem áreas 

diferenciadas mediante as necessidades e configurações quanto ao tipo e densidade 

de ocupação, infraestrutura, entre outras, o que levou as RP’s a serem subdivididas 

em um número variável de Unidade de Planejamento (UP).  (RODRIGUES, 2005). 

 

3.2.2.1 Plano Diretor 

 

De modo geral e com validade para todo o país, o Plano Diretor vem fixar medidas 

necessárias para a realização de consulta pública, tanto aos moradores, como aos 

usuários, sobre as intervenções urbanas pretendidas na operação urbana. Ressaltar-

se a criação de um órgão colegiado composto pelo Poder Público, proprietários, 

moradores, usuários e os investidores privados e o Ministério Público para mediação 

dos conflitos de interesse, e o estabelecimento de um termo de compromissos e 

obrigações na forma de um contrato entre as categorias de sujeitos. Se desrespeitado, 

as partes prejudicadas poderão exigir no Judiciário o cumprimento da obrigação, por 

exemplo através da ação civil pública. Para a aplicação das operações urbanas no 

Município, o Plano Diretor deve definir quais são as áreas urbanas na cidade que 

poderão estar sujeitas a estas operações, que posteriormente deverão ser delimitadas 

por lei municipal específica (BRASÍLIA, 2002 P. 131) 

No ano de 1990, foi aprovada a Lei Orgânica Municipal em Juiz de Fora, que foi 

um marco decisivo para a elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento. No ano 

de 1992 tem-se a primeira iniciativa de elaboração do Plano Diretor, não sendo 

consumado por razões políticas. Na mesma ocasião foi elaborado um diagnóstico das 

propostas e diretrizes para a elaboração do Plano Diretor do município. Na verdade, 

foi uma síntese dos diversos documentos elaborados pelos então técnicos do Instituto 

de Pesquisa e Planejamento (IPPLAN) assim como os demais órgãos da prefeitura. 

O documento era composto por três partes, trazendo informações a respeito do 

Município de Juiz de Fora, Zona da Mata e Sobre o estado de Minas Gerais, trazendo 

também uma preliminar do plano, contendo diagnóstico, análise e diretrizes em 

algumas áreas contempladas, levando em consideração seus aspectos econômicos, 

serviços de consumo e meio físico-territorial-ambiente (OLIVEIRA, 2006; TASCA, 

2010). 

Tasca (2010) ressalta que houve conflitos de diversas ordens que envolveram 

a elaboração desses planos diretores, pois a linguagem tem como características 
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aspectos mais técnicos que jurídicos e o desequilíbrio entre as seções ligadas aos 

instrumentos de controle do uso e ocupação do solo e à política habitacional são 

significativos. Há também, na cidade de Juiz de Fora, uma discussão sobre as práticas 

de planejamento urbano, a falta de vontade política dos governantes, ou seja, 

procurando sempre não entrar em desavenças com os interesses privados detentores 

do capital, provocando assim, o adiamento da revisão das leis de uso do solo, 

parcelamento e zoneamento, apesar do consequente aumento da desigualdade 

socioespacial e no acesso aos serviços da cidade por algumas parcelas da população. 

No ano de 1995 reinicia-se a discussão e a elaboração das diretrizes e 

propriedades do plano anterior. No período que abrange maio de 1995 e novembro 

de 1996, diversos setores da Prefeitura de Juiz de Fora foram mobilizados formando 

uma equipe que veio a elaborar o Plano Diretor de 1996.  

Em 1996, o Plano Diretor da Cidade de Juiz de Fora passou por diversas fases 

como o Diagnóstico e Proposição. A intenção era de criar normas e diretrizes que 

coordenassem o crescimento do Município de forma ordenada e racional para 

melhorar as condições urbanas. Contudo, vale observar que não há necessidade 

somente das Leis, mas de uma continuidade do olhar administrativo voltado para o 

planejamento e controle urbano. É necessário que haja um envolvimento da 

comunidade, por este motivo o Plano Diretor foi realizado com maior dedicação e 

sempre incentivando a participação da mesma. Partindo deste pressuposto, o PD foi 

estruturado em quatro volumes, que trazem: o Diagnóstico, as Preposições, Anexos 

e Projetos de Lei, nesta ordem (TASCA, 2010). 

A base do Plano Diretor (PD) de 1996 tem como suporte a Constituição Federal 

de 1988 em seu Capítulo II, Art. 182-183, que determina a responsabilidade do 

município em relação ao desenvolvimento e da expansão urbana assim como do 

Plano Diretor, passando a ser obrigatório para as cidades com mais de 20.000 

habitantes. Na ocasião, o município contava com dois planos setoriais: o primeiro era 

o Plano de Limpeza Urbana e o segundo o Plano de Transportes Urbanos, então ainda 

em fase de criação. Contudo, o que se pretendia para ser considerado como um 

instrumento estratégico decisivo para ampliar e aperfeiçoar o espaço urbano do 

município era o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, denominado Plano Diretor 

do Município de Juiz de Fora (TASCA, 2010). 

A Prefeitura de Juiz de Fora, busca também, no ano de 1997, iniciar o processo 

de elaboração do Plano Estratégico do Município, simultaneamente com o Plano 
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Diretor que se encontrava na Câmara dos Deputados. Na tentativa de estimular a 

adoção de políticas de atração de investimentos na cidade de Juiz de Fora, em 2000 

foi aprovado o Plano Estratégico de Juiz de Fora, mediante a assessoria do Centro 

Ibero-Americano de Desenvolvimento Estratégico Urbano, de Barcelona, em busca de 

uma imagem de cidade coesa, moderna e competitiva, firmada em planejamentos 

eficientes. O destaque principal do plano estava na localização do município, assim 

como à malha de transportes e infraestrutura urbano-industrial, que são atrativos aos 

diversos tipos de investimento (RODRIGUES, 2013). Acredita-se que o plano tenha 

sido elaborado, de forma intencional, e organizado, fundamentado na participação e 

busca pelo consenso, ou seja, não se trata de um plano de governo, mas de um 

contrato político entre instituições e sociedade civil (RODRIGUES, 2013).  

Somente em 2000 ocorre a aprovação do PDDU e do seu Plano Estratégico, 

este por sua vez, previa reformas administrativas no âmbito do executivo, incluindo 

também, as ações de requalificação e revitalização do centro da cidade, com obras 

de melhorias de acesso à cidade, desenvolvimento de iniciativas regionais, ampliação 

de ofertas de cursos universitários e por fim o aumento na qualidade dos serviços de 

saúde (RODRIGUES, 2013).  

 

 

3.2.2.2 O planejamento urbano em Juiz de Fora através dos seus planos e 

projetos 

 

Na realidade local, podemos situar a atividade de planejamento em dois 

momentos distintos. O primeiro corresponde ao tempo em que o planejamento, 

mesmo não sendo institucionalizado, era praticado através de planos e projetos 

contratados e outras ações delegadas, primeiro pelo Legislativo e, posteriormente, 

pelo Executivo de forma assistemática. O segundo momento, em que o planejamento 

se institucionaliza e se introduz como uma atribuição objetiva e sistemática, uma 

atividade inarredável da vida pública. Esse marco divisor emerge em 1968, com a 

criação da Assessoria de Planejamento e Controle – APC, no governo do então 

prefeito, Itamar Franco. Interessa notar que, no Brasil, essa década configurou um 

período em que os governos foram seduzidos e arrastados a atuar de forma planejada, 

pois assim fazendo transpareciam seriedade no tratamento das coisas públicas e, 

também, o planejamento se apresentava como a inequívoca saída para o 
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enfrentamento dos graves problemas urbanos, que na ocasião se delineavam com o 

esvaziamento do campo e a crescente superlotação das cidades. 

As experiências de planejamento, levadas a cabo anteriormente ao marco 

aludido, foram substantivas e ao mesmo tempo estruturantes. Segundo Oliveira 

(1966), Juiz de Fora, nasceu planejada, tendo florescido como consequência imediata 

da execução do projeto viário de Halfeld - a abertura da Estrada Nova do Paraibuna 

(1835). A cidade nascida ao longo desta via, e espraiada pelas suas adjacências de 

modo um tanto desorganizado precisa, em certo momento, ser disciplinada na sua 

ocupação. É quando surge empenho para reordená-la a partir da planta encomendada 

pela Câmara Municipal ao engenheiro Gustavo Dodt (1860). Desse instrumento, 

ressalta-se seu caráter orientador e projetivo para a conformação futura da nascente 

cidade. A ocupação, que vai se consolidando na grande várzea pantanosa e alagadiça 

do Rio Paraibuna, começa a apresentar, de forma muito contundente, problemas de 

saneamento e drenagem. Gregório Howyan é contratado para elaborar um Plano de 

Urbanização e Saneamento (1892). Assim, o chamado Plano Howyan previa ações 

de secagem de pântanos, drenagem pluvial (canal de cintura), fornecimento de água, 

coleta de esgotos, retificação de vias fluviais, entre elas, a do Rio Paraibuna, e 

embelezamento da cidade. Howyan acreditava que a execução integral de seu plano 

transformaria a cidade no Éden brasileiro, mas, em 1895, com a mudança de governo, 

seu plano, em plena execução, foi abandonado. A consequente frustração de Howyan 

fez com que ele retornasse a Paris, onde se elegeu Prefeito. 

As ações desencadeadas por Howyan quanto ao abastecimento de água e à 

canalização dos esgotos são levadas adiante por projetos substitutivos, mas, que 

parecem não ter resolvido satisfatoriamente os problemas do saneamento, na 

ocasião. Tanto que, em 1915, as preocupações com a questão do saneamento 

recorrem fortemente. Em decorrência disso, põem-se em curso o Plano de 

Saneamento de Juiz de Fora, assinado pelos engenheiros Lourenço Baeta Neves e 

Francisco Saturnino Rodrigues de Brito. Esse plano manteve a proposta de retificação 

do Rio Paraibuna e o tratamento de suas margens, como igualmente propunha 

Howyan. Também previa a reorientação dos meios operacionais para a correção e 

ampliação do esgotamento sanitário e pluvial e do abastecimento de água, 

incorporando, nesse último caso, novos mananciais às fontes de suprimento 

existentes. Por fim, programava meios de defesa da cidade contra as inundações. 

Embora as questões sanitárias não tenham sido resolvidas por inteiro, observa-se, a 
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partir da década de 1920, a mudança de foco do planejamento, que agora passa a se 

concentrar em tônicas mais urbanísticas. 

A premência da cidade em se municiar de um instrumento que estabelecesse 

as regras para a edificação de imóveis e para o parcelamento do solo urbano leva à 

publicação, em 1938, do Código de Obras, cujos efeitos se fizeram sentir por várias 

décadas posteriores. 

De 1944 a 1949, Juiz de Fora, em toda sua extensão urbana, é revista e 

redesenhada pelo urbanista José Otacílio de Saboya Ribeiro, através do Plano de 

Remodelação e Extensão da Cidade de Juiz de Fora. Saboya fecha o ciclo do 

planejamento, cedendo espaço a uma maior cumplicidade do poder público com essa 

atividade. Nota-se que, a partir daí, o planejamento, mesmo tendo sido amparado por 

dispositivos legais, não teve uma trajetória fácil; pelo contrário, seu caminho foi 

recortado de confortos e desconfortos, de altos e baixos. Se através dele não tem sido 

possível produzir uma cidade melhor, é necessário tratá-lo e qualificá-lo, e assim, 

deixá-lo agir para que a eficiência se potencialize. 

Em 21 de novembro de 1968 foi criada, pela lei Nº 3077, a Assessoria de 

Planejamento e Controle, a APC. Com a institucionalização da APC, concentram-se 

nela as incumbências de gerar o orçamento anual do Município, as estatísticas gerais 

e, pouco mais tarde, coordenar a implementação do Plano de Desenvolvimento Local 

Integrado (PDLI), gerenciado em conjunto com a Secretaria de Obras e o Fundo de 

Desenvolvimento Urbano. O PDLI entra na pauta da APC na primeira metade da 

década de 1970, e traz no seu escopo diretrizes para a estrutura intraurbana, com 

ênfase no sistema viário. Propunha a continuidade da Avenida Brasil, no sentido Sul-

Norte em ambas as margens do Rio; o aproveitamento e melhoria da antiga BR-040 

no sentido Centro-Norte, com duplicação de pista; a iluminação e o paisagismo; a 

transformação do leito da ferrovia em via urbana; o fortalecimento dos corredores 

urbanos de tráfego e a viabilização de novas articulações entre as áreas 

descentralizadas contíguas para diminuir a pressão dos fluxos de tráfego que recai 

sobre a área central (pequeno anel viário). Ainda nessa década, retomam-se os 

recorrentes esforços no sentido de retificar e realocar o curso do Rio Paraibuna. 

Através do Programa Especial de Controle de Enchentes e Recuperação de Vales, do 

DNOS, é coroada a proposta, no mesmo sentido, feita 86 anos antes, pelo Plano 

Howyan. 

Em 12 de março de 1975, através da lei Nº 4799, a APC é substituída por órgão 
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de maior envergadura, a Secretaria de Planejamento e Urbanismo que, apesar de 

uma existência momentânea, pôde programar importantes intervenções urbanísticas 

e de infraestrutura para a área central e adjacências, além de prosseguir com a 

coordenação das obras do PDLI. 

Em 1977, é criado o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Juiz de Fora 

(IPPLAN-JF), para pensar o planejamento urbano de forma permanente e sistêmica. 

Sua competência e versatilidade era de assessorar tecnicamente o prefeito e os 

demais setores internos, bem como no provimento de soluções para os problemas e 

demandas urbanas. Esses estímulos iniciais, uma vez compreendidos e incorporados, 

favoreceram uma atmosfera produtiva e marcante para a cidade, cujos resultados 

foram reconhecidos, tanto interna quanto externamente, por instituições e 

profissionais que possuíam interfaces com o IPPLAN/JF (Instituto de Planejamento de 

Juiz de Fora). Os anos que se seguiram à criação do IPPLAN-JF foram marcados por 

uma profusão de instrumentos de planejamento, gerados pelo próprio Órgão ou com 

sua interveniência, ou ainda sob sua coordenação.  

Do total de conjunto Especial Cidades de Porte Médio - CPM/BIRD16 tem-se 

como destaque pelo volume de recursos a fundo perdido, aportados ao município 

(US$ 22.000.000,00), pela diversidade de frentes de atuação (12 projetos de 

conteúdos distintos) e pela sua abrangência (51 bairros beneficiados em um único 

programa). Mais do que isso, ele representou uma experiência única de 

desconcentração e redistribuição massiva de benefícios urbanos voltando-os, 

preponderantemente, para a periferia. A rede de pró-município, implementada através 

do CPM/BIRD e as ações de transporte e trânsito, trazidas do Plano Geral de 

Transportes e a ele incorporadas, foram estruturantes e, ainda hoje, repercutem de 

modo relevante. 

O processo de planejamento já sofria, frequentemente, certas 

descaracterizações, nas quais, o meio e o fim, ou o pensar e o agir começam a perder 

a nitidez e a se confundir. Daí que, a partir de 1997, o setor com responsabilidade 

para tal vai sendo enfraquecido e esvaziado, com a evasão seu capital profissional. 

Todavia, mesmo em meio ao revés, o IPPLAN/JF consegue gerar para a cidade o 

 
16 Programa de Cidades de Porte Médio. Durou de 1976 a 1986, data que foi encerrado pelo Banco 
Mundial. Teve três fases: de 1976 a 1979, foi implantada uma versão do programa denominada “Apoio 
às Capitais e Cidades de Porte Médio”, comandada pelo governo brasileiro; de1980/81deu continuidade 
a versão anterior e foi substituída “Projeto Especial de Cidades de Porte Médio” ou CPM/Bird, com 
ingerência do Banco Mundial; e o terceiro, de 1982 a 1986, ficou restrito à segunda versão. 



 

 

112 
 

 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU, seu fruto derradeiro. Em 8 de maio 

de 2001, esse Órgão é extinto pela Lei Nº 10.000, suas atribuições e seu legado são 

fragmentados e repartidos entre três novos setores municipais, recém-criados por esta 

mesma lei. Sua maior parte é incorporada a uma estrutura que a substitui, a Diretoria 

de Planejamento e Gestão Estratégica - DPGE, criada, concomitantemente, pelo 

mesmo dispositivo legal que pôs fim ao IPPLAN/JF. Daí por diante, ocorre a mudança 

de foco do planejamento, que passa a ser ponteado pela lógica estratégica, cujo 

interesse é produzir uma cidade atrativa e competitiva, submetida a fundamentos 

mercantis. Os instrumentos produzidos nesse tempo são consonantes e coerentes 

com o ideário e as orientações do tipo de planejamento adotado. Uma consequência 

dessa Reforma Administrativa foi a descentralização da atividade de planejamento. A 

partir dela, cada setor da Prefeitura, mesmo os Órgãos Executivos, teria autonomia 

para prover seu próprio planejamento. A interveniência do IPPLAN/JF não existia mais 

para contribuir e atentar para a coesão das ações públicas locais. A problemática pós-

reforma foi que não havia, no âmbito dos diversos setores da prefeitura, infraestrutura 

tecnológica e de recursos humanos para levar a cabo os planejamentos setoriais. 

Esses foram os fatos observados em nível local, e que fizeram parte de um 

contexto maior, o contexto brasileiro, no qual se pôde observar, nesse mesmo 

intervalo temporal, um desmantelamento de estruturas de planejamento municipais e 

metropolitanas. 

Embora a DPGE se ocupasse em produzir e coordenar programas pontuais 

alinhados com diretrizes do PDDU, seguia, enfaticamente, a linha do planejamento 

estratégico. A produção dessa época é representada basicamente pelos seguintes 

produtos: Plano Estratégico de Juiz de Fora; Programa de Canalização do Córrego 

Yung; Programa de Recuperação Ambiental do Rio Paraibuna – Eixo Paraibuna, 

Programa Habitat Brasil / Banco Interamericano de Desenvolvimento BID; Programa 

Ações nos Bairros - Programa Multisetorial Integrado - PMI / BNDES; / Pró-Sanear e 

Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários; 

Programa de Estruturação Viária – Binário da Avenida Brasil; Plano Estratégico 

Setorial de Turismo. 

Em 2005, a DPGE é renomeada para Secretaria de Planejamento e Gestão 

Estratégica – SPDE, mantendo-se, nas suas ações, fiel a princípios estratégicos. Em 

2008, surge a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico – SPDE. 

No âmbito desse Órgão, foi produzido o Plano Municipal de Habitação. No início de 
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2009, é constituído um grupo de trabalho para modelar uma proposta de estrutura 

para um futuro Órgão de planejamento urbano. Gestores, servidores e a própria 

comunidade interpunham demandas nesse sentido. Convenciam-se de que a 

atividade de planejamento urbano, por muito tempo, preterida, gerava uma lacuna que 

começava a incomodar o dia a dia das funções internas, da cidade e dos cidadãos.  

Era preciso estabelecer um Órgão para a interlocução de questões territoriais. 

A proposta final apresentada foi sensível às recentes exigências do planejamento 

urbano e à matriz estruturante do Ministério das Cidades. Essa matriz congrega as 

políticas de habitação, saneamento ambiental, acessibilidade e planejamento urbano, 

bem como de transporte e mobilidade urbana. Os resultados do esforço desse grupo 

só se fizeram sentir em 2010, quando foi criada, no âmbito da SPDE, a Subsecretaria 

de Planejamento do Território – SSPLAT, para substituir um diminuto setor 

remanescente de planejamento que sobreviveu até então. A partir desse momento, à 

ação da SPDE de planejamento institucional e de desenvolvimento econômico, soma-

se o planejamento territorial. A despeito da efetiva ênfase e preponderância que têm 

sido dadas ao desenvolvimento econômico, no momento a SPDE busca reconstituir 

sua identidade, especialmente, quanto ao planejamento e ordenamento do território e 

integrado às demais políticas setoriais correlatas. Busca o desenvolvimento 

sustentável, ou seja, a promoção e a alavancagem econômica coadunada com a 

impulsão de tônicas urbanísticas e suas interfaces. Até o momento, no contexto da 

SSPLAT, foram ou estão sendo produzidos os seguintes instrumentos: Plano 

Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; Plano de Drenagem 

da Zona Norte; Plano de Saneamento Ambiental; Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos, em execução. 

Esse breve inventário do planejamento, tendo como fio condutor a dinâmica 

dos seus instrumentos, mostra que planejar é produzir, continuamente, discussões e 

soluções para os problemas emergentes da cidade e de seus cidadãos. Não importa 

muito se elas tenham aplicabilidade imediata. O que vale é exercitar esse processo 

de atentar para dívidas, constrangimentos e necessidades do território, gerando 

propostas realistas e apropriadas para o contexto local sem se deixar esmorecer pelos 

abalos e intempéries políticas. Se forem legítimas, mesmo se abandonadas a certa 

altura, poderão, em algum tempo futuro, ser resgatadas e retomadas.  
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3.3 INTERVENÇÕES URBANAS PÚBLICAS E PRIVADAS  

 

A finalidade objetiva da intervenção está em alterar, ampliar, melhorar as 

características de uma cidade, acarretando benefícios e podendo gerar futuros 

investimentos para a região. As intervenções realizadas em espaços públicos 

modificam o cenário ou paisagem de determinados lugares, podendo ser entendidas 

também como a modificação visual de espaços urbanos (LIMA, 2011). 

Surge neste contexto o projeto urbano integrado de intervenção urbana, no 

intuito de procurar melhorias nas condições de vida dos moradores de determinada 

região ou cidade. Consiste em obras de infraestruturas associadas à aplicação de 

metodologias de participação comunitária (JESUS, 2016).  

Na visão de Jesus (2016) para que ocorra a criação do projeto urbano integrado 

há uma necessidade de estudos preliminares, para não ocorram equívocos ou que 

seja realizado de forma inadequada, isoladamente e de forma descontínua, 

acarretando maior desconfiança das comunidades ante as ações institucionais do 

Estado. Por este motivo tem-se a criação de instrumento que propõe a integração de 

três componentes: o físico, o social e o institucional.  

“O instrumento de intervenção contém, além da iniciativa, programas, planos, 

projetos, recursos e ferramentas de diferentes secretarias municipais em um objetivo 

concreto e de maneira sincronizada, por intermédio de uma gestão interinstitucional” 

(JESUS, 2016 p. 297). Esta gestão inclui diferentes secretarias e entidades 

municipais, no intuito de executar os programas sociais e projetos de intervenção na 

cidade. Tais projetos também demonstram a necessidade da implementação de 

políticas públicas de transformação do espaço urbano, mediante ações estruturadas 

e com a participação comunitária (JESUS, 2016). 

Essas modificações trouxeram para a política uma mudança no protótipo de 

planejamento urbano, que deixa de ser tradicional compreensivo e racionalista, 

passando a ser um planejamento estratégico, baseadas em intervenções urbanas 

pontuais, fragmentárias e localizadas em áreas específicas. A intervenção urbana é 

pensada na escala do projeto urbano, em muitos casos não levando em consideração 

a sua relação com o todo, no intuito de atender determinado objetivo específico do 

desenvolvimento econômico, apoiado no aproveitamento de uma pretensa 

infraestrutura ociosa ou recuperação urbana ambiental. Por este motivo, os Estados 

e Municípios passaram a, adotando uma cartilha neoliberal, fazer parcerias com 
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grupos empresariais no intuito de atrair capitais, “mudando do controle à produção de 

um ambiente construído “balanceado” para o estímulo ao mercado imobiliário, atuação 

essa que o geógrafo inglês David Harvey definiu como empresariamento urbano” 

(NOBRE, BRESSANI, 2015). 

 

3.3.1 Parcerias Público-Privadas  

 

Os municípios têm enfrentado muitos desafios tanto econômicos como sociais, 

entre eles tem-se a qualificação e produção do espaço urbano. Por este motivo, em 

muitos casos é preciso contar com associações que agregam moradores, empresas 

e instituições (religiosas, de ensino, etc.) de um determinado bairro. São tantos os 

compromissos e as mudanças necessários para melhorar o espaço urbano que a 

atuação do poder público torna-se insuficiente. Por este motivo justifica-se unir 

esforços e buscar atuações conjuntas por meio de parcerias público-privadas 

(GRANT, 2015). 

 

A organização social e as parcerias público/privadas têm o aval do Estatuto 
da Cidade e a atuação das entidades sociais foi intensificada com a 
aprovação desta legislação. As diretrizes gerais contidas no Estatuto da 
Cidade (art. 2º, em especial as dos incisos I, II e III), tais como as que 
mencionam o direito a cidade, a importância da participação comunitária por 
meio de conselhos municipais, a participação em audiências públicas e 
incentivo à gestão compartilhada entre poder público e munícipes e as 
parcerias público/privadas, são alguns exemplos da inserção de mudanças 
cruciais na dinâmica urbana (UFBA, 2016 p. 02). 

 

Na visão de Rodrigues (2013) pode-se verificar que tem ocorrido a tentativa da 

de retorno ao crescimento das cidades, amparadas pelo poder público e na iniciativa 

privada, para que a cidade possa se inserir numa economia mundializada, utilizando-

se, para tanto, de mecanismos como city marketing, políticas de planejamento e 

ordenação da expansão de sua periferia urbana, criação de um plano diretor e de um 

plano de desenvolvimento estratégico. 

Para Nobre e Bressani (2015) a articulação dos capitais financeiro e imobiliário, 

associada à desregulação urbanística e ao estabelecimento de parcerias público-

privadas, tem permitido que haja maior desenvolvimento dos projetos de intervenção 

urbana em diversas cidades, ocasionando grandes ciclos de desenvolvimento 

imobiliário (NOBRE, BRESSANI, 2015). 

No Brasil e na América Latina, assim como em outros países, houve uma 
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reformulação nas políticas urbanas. A crise econômica da então conhecida Década 

Perdida (anos 1980) trouxe a justificativa ideológica necessária aos governos de 

diversas esferas para a adoção do neoliberalismo e do monetarismo. Assim como em 

países de capitalismo avançado, a cartilha urbana neoliberal chegou às cidades latino-

americanas, provocando a desregulação urbanística e o estabelecimento de parcerias 

público-privadas na implementação das grandes intervenções urbanas, estimulando 

o mercado imobiliário (NOBRE, BRESSANI, 2015).  

Além dos fatores econômicos, o trabalho social e parcerias com entidades 

sociais e culturais têm se tornado indispensáveis nessa área para promover o 

desenvolvimento da população em termos organizativos, sociais e econômicos 

(BONDUKI, 2010).  

 

 

 

3.3.2 Principais Intervenções urbanas públicas e privadas em Juiz de Fora 

entre 1950 e 2010 

 

A cidade de Juiz de Fora tornou-se um dos maiores centos industriais do Estado 

de Minas Gerais, no final do século XIX e início do século XX, sendo um dos mais 

prósperos do país. Sua produção estava direcionada aos setores industriais 

tradicionais, notadamente o têxtil, tendo sido denominada de “Manchester Mineira” em 

referência ao importante centro industrial inglês. A cidade obteve importante destaque 

no meio industrial, devido à sua localização estratégica entre os eixos de ligação do 

centro de Minas Gerais com a cidade do Rio de Janeiro (ANDRADE BASTOS, 2000). 

A urbanização na cidade ocorre de forma rápida, seguindo os padrões de outras 

cidades. No ano de 1912 a cidade contava com aproximadamente noventa mil 

habitantes, um número significativo para uma cidade inaugurada em 1856. Em menos 

de cinquenta anos após sua formação, o município se constituiria como um dos 

maiores e mais importantes do país (CARVALHO, 2010). 

No entanto, o crescimento não segue os mesmos padrões no período entre 

1912 e 1950, apresentando taxas de crescimento inferiores às nacionais, cerca de 

40%, passando a pouco mais de 130 mil habitantes em 1950. Apesar disso, ainda 

figurava entre as vinte maiores cidades do Brasil: era a décima terceira (CARVALHO, 

2010). 
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A cidade foi pioneira na utilização da energia elétrica, mantendo a sua tradição 

no setor têxtil. Apesar dos novos investimentos que ocorreram na década de 1950, 

quando houve a modificação do parque industrial com a instalação da Facit S.A. 

Máquinas de Escritório e da empresa Beckton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda., 

de capital internacional, não se modificou a tendência industrial da cidade.  

Na visão de Rodrigues (2013), foi na década de 1950 que determinados setores 

na economia passaram a liderar o crescimento no Brasil, entre eles os bens de capital 

e de consumo duráveis (siderurgia, metalurgia, química e automobilística), à frente 

dos setores tradicionais. Contudo, a cidade de Juiz de Fora ficou ausente deste 

processo, não tendo acompanhado o crescimento industrial nacional pós 1950.  

Apesar disso, o processo de urbanização local foi expressivo, o que fez que os 

governos locais iniciassem intervenções que trouxeram reflexos para a paisagem 

urbana. A inserção de ruas e avenidas, sua remodelagem e a construção de galerias 

comerciais que ligam as ruas laterais e avenidas, facilitou o acesso ao centro da 

cidade. As galerias servem também como aglomerado de lojas comerciais, escritórios 

e residências. Tal fator contribuiu para o processo de centralização urbana na cidade 

(CARVALHO, 2010). 

As vias vão sendo concebidas e dimensionadas com base em diferentes 

critérios e escalas. Essas, por vezes, criam conexões, potencializam ocupações e são 

estruturadoras do espaço, mas, por outro lado, quando mal planejadas, podem tornar-

se barreiras fortíssimas à vivência urbana. A via como um elemento necessário e 

inserido no espaço urbano deve então comunicar-se a todo o momento com seus 

usuários, sejam eles pedestres ou motoristas. Para tanto, o principal meio facilitador 

dessa comunicação será a diferenciação de suas características físicas, a largura de 

suas caixas de rua, a presença ou ausência de canteiros centrais, mão única ou mão 

dupla, etc. (FILHO, RIBEIRO, NASCIMENTO, 2017) 

Nesta época, a abertura de diversas rodovias de integração nacional, colocou 

Juiz de Fora integrado às articulações viárias. Contribuíram nesse sentido a abertura 

da rodovia Rio-Bahia (BR-116) em 1948, a BR-040 ligando Juiz de Fora a Belo 

Horizonte em 1957 e a articulação direta entre Belo Horizonte e São Paulo através da 

rodovia Fernão Dias, (BR-381), inaugurada em 1959.   Estes eixos viários tiveram uma 

grande importância, não só a nível local, com a conexão da cidade aos principais 

centros urbanos do país. Em 195, também o Aeroporto da cidade foi inaugurado na 

região Oeste. 
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Na final da década de 1960, tanto a Prefeitura Municipal quanto o Governo 

Estadual, na tentativa de incentivar a economia local, passaram a conceder benefícios 

tributários para instalação de novas indústrias. Assim, houve a instalação, entre o final 

de 1960 e início de 1970, das seguintes indústrias: Litográfica Mineira, Companhia 

Pantaleone Arcuri, Moraes Sarmento, Santa Rosa, Estrela Branca e Papéis Santa 

Cruz, que abriram espaço para a Fiat, a Becton Dickinson, Moinho Vera Cruz e a 

Paraibuna Metais. A Siderúrgica Mendes Junior, atualmente, Acelor-Mittal, foi 

implantada na cidade ao longo da década de 1970, e teve o início de suas atividades 

em 1984. (TRIBUNA DE MINAS, 1998).   

Estes movimentos fizeram com que a cidade voltasse a crescer na década de 

1970 e, a partir deste momento, podem ser identificadas intervenções públicas que 

em muito influenciaram na forma que a cidade cresceu.  

No inicio da década de 1970, foi criado o campus da Universidade Federal de 

Juiz de Fora (UFJF), com a posterior construção de acesso ao centro da cidade e a 

outros bairros do setor Sul e Oeste (RODRIGUES, 2005). A UFJF começou a ser 

implantada no final da década de 1960, pelo então Presidente Juscelino Kubitschek, 

sendo a primeira universidade pública da região e a segunda criada no interior do país. 

Nesta época foi inaugurado também o Hospital Escola da UFJF, com convênio firmado 

com a Santa Casa de Misericórdia, no intuito de desenvolver as atividades de ensino 

das faculdades de Medicina, Farmácia e Odontologia (PEREIRA, 2017). 

A região Sul também foi favorecida com a criação da Avenida Independência, 

hoje Avenida Presidente Itamar Franco, a partir de 1970, que gerou grande expansão 

ocupacional, especialmente no bairro Cascatinha. Este fator está associado à 

instalação do Campus da UFJF, bem como à implantação do Centro de Pesquisas da 

Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária (EMBRAPA). O clube da Associação 

Atlética Banco do Brasil (AABB), foi inaugurado no bairro Teixeiras, o que trouxe maior 

dinamicidade imobiliária para a região sul.  

Outras intervenções neste mesmo período modificaram profundamente o 

Centro da cidade: 

 
Após a implantação das galerias, e contemporâneo da abertura da Avenida 
Independência, o calçadão da Rua Halfeld, implantado na década de 1970, e 
os outros calçadões implantados posteriormente nas décadas de 1980 e 
1990, são destacados a seguir como exemplos de intervenções mais 
recentes na malha urbana. Como elementos preponderantes da identidade 
urbana, atuam não meramente como novas inserções, mas como 
modificações do uso de algumas das vias nesta malha urbana que se renova, 
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reafirmando seu potencial (COLCHETE FILHO, MARANGON, FONSECA, 
2010, p.10). 

 

Na década de 1970, destacou-se ainda uma nova fase da estrutura viária da 

cidade, a partir da observação do crescimento das necessidades de transporte. Com 

a criação do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Juiz de Fora/ MG – IPLAN/JF 

em 1977, foi apresentada em 1978 uma proposta para a criação de uma pista seletiva 

para ônibus na Avenida Barão do Rio Branco. O projeto foi executado no ano de 1982, 

tendo proporcionado maior fluidez ao transporte coletivo. Entre outras mudanças e 

inovações, foi a construção e inauguração do “Mergulhão”, que constitui-se no 

rebaixamento de um trecho da Avenida Barão do Rio Branco no cruzamento com a 

linha férrea, permitindo a não interrupção do tráfego e, com isso, aumentando a fluidez 

do trânsito no local (FILHO, RIBEIRO, NASCIMENTO, 2016). 

Junto com a construção do Mergulhão, foram implantadas novas ligações do 

Campus da UFJF que também atingiram o setor Oeste: o novo acesso à BR-040, 

construído juntamente com a extensão da Avenida Independência (atual Avenida 

Presidente Itamar Franco), interligando o Campus diretamente ao setor sul e também 

ao centro da cidade, o que veio a favorecer um processo mais dinâmico de ocupação 

e transformação, sendo hoje apontada como uma das regiões mais dinâmicas e de 

maior expansão da cidade (RODRIGUES, 2005). 

A construção da BR-040 passou por diversas fases, desde a construção e 

inauguração da Estrada União Indústria em 1861, que ligava as cidades de Juiz de 

Fora e Petrópolis. No ano de 1928 foi aberta a Rodovia Washington Luís, que ligava 

Petrópolis ao Rio de Janeiro, inaugurando a segunda fase, no período que 

compreende de 1928 a 1973, quando foi aprovado o Plano Nacional de Viação, 

efetivando a rodovia BR-040 como estrada de ligação entre Brasília (DF) e Rio de 

Janeiro, passando por Juiz de Fora. Finalmente tem-se a terceira fase, iniciada em 

1973, quando o eixo Brasilia - Rio de Janeiro passou a se caracterizar como um eixo 

de metropolização, processo que trouxe ao espaço características metropolitanas, 

como alta densidade de fluxos de informação e capitais e aumento da força das 

relações com outras metrópoles (MENEZES, 2009). 

O novo traçado da BR-040 na década de 1970 também influenciou o processo 

de ampliação da cidade, gerando uma nova dinâmica tanto na Avenida Independência 

quanto na sua continuação, a Avenida Deusdedith Salgado, assim como na BR-267 

(saída da cidade pela porção Sudeste) e na Avenida Juscelino Kubitscheck (TASCA, 
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2010). 

Outra grande obra ocorrida nesta época na Avenida Barão do Rio Branco, que 

possibilitou a ligação do Centro a Região Nordeste e a MG-353, que interliga a cidade 

aos demais municípios da Zona da Mata, e hoje ao Aeroporto Regional Presidente 

Itamar Franco (situado na cidade de Goianá, MG), foi a abertura da Garganta do 

Dilermando, em novembro de 1972, que trouxe para a região um crescimento com a 

abertura de novos loteamentos e bairros.   

Na região Norte de Juiz de Fora foi implantado ainda na década de 1970 o 

acesso à BR-267 e à BR-040. Esta região apresentou significativa expansão territorial 

a partir desta década, com o lançamento de novos loteamentos. O principal fator que 

influenciou esta expansão foi a ampliação e revitalização do acesso norte, que liga o 

centro ao bairro Benfica.  

O outro fator que contribuiu para a expansão da região foi a transferência da 

rodoviária de Juiz de Fora, do Centro para a Avenida Brasil (região norte), inaugurada 

em 1989, conhecida como Terminal Rodoviário Miguel Mansur. A mudança teve como 

objetivo desafogar o trânsito no centro da cidade e proporcionar maior conforto aos 

usuários do transporte rodoviário local.  

Os bairros mais afastados, como no caso da região Norte, devido ao transporte 

facilitado pelos automóveis, podem ter aumentado consideravelmente o valor dos 

terrenos, favorecendo a incorporação de novas áreas, que passam a ser ocupadas 

inclusive por população de classe média. “A criação de novas avenidas permitiu que 

essas classes se deslocassem para locais mais afastados, mas a partir de certo 

controle do tempo de deslocamento, possibilitando uma maior mobilidade territorial” 

(RODRIGUES, 2005). 

A Região Sul, após a década de 1980, apresentou um crescimento local que 

está diretamente ligado às intervenções públicas e privadas realizadas na área, que 

foram imediatamente apropriadas pelos empreendedores imobiliários. Além da 

abertura do acesso Sul (que liga o centro à BR-040 e a UFJF), já mencionado acima, 

a região ganhou um comércio diversificado, composto de restaurantes, hotéis, motéis, 

casas de show e inclusive “loteamentos fechados”, a exemplo do loteamento Estrela 

Sul. A inauguração do Hospital Monte Sinai (1988) fez com que o fluxo de pessoas na 

região aumentasse, gerando a necessidade de mais transportes urbanos para a 

região. Tais intervenções levaram ao adensamento e verticalização dos bairros 

Cascatinha e Teixeira de forma rápida e constante (RODRIGUES, 2005). 
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O Parque Municipal do Parque da Lajinha, situado na região Sul e inaugurado 

em 1983, possui 140.000 metros quadrados de área verde com diversas espécies, 

lugar ideal para a prática de esportes e passeios com a família (VIEIRA, 2013). 

Conforme Souza (2016), a Região Sul se tornou uma região nobre da cidade, onde se 

instala a elite com seus equipamentos públicos e privados, incidindo sobre a 

valorização imobiliária. A cada dia surgem novos empreendimentos residenciais e 

novos negócios relacionados ao setor terciário superior, como hospitais, faculdades, 

empresas de pesquisa, além de concessionárias de automóveis, hotéis, lojas de 

móveis e decoração.  

O Shopping Independência (também na região Sul), construído junto ao acesso 

Sul, foi inaugurado no ano de 2008. Para viabilizar o acesso ao mesmo, houve uma 

série de obras de infraestrutura que permitiram pavimentar até o ponto mais alto da 

Avenida Presidente Itamar Franco, antiga Avenida Independência. Estas mudanças 

trouxeram maiores investimentos ao local.  

O Centro de Juiz de Fora é caracterizado pelo dinamismo comercial, devido ao 

grande número de galerias comerciais, shopping, comércio setorizado, cinemas e 

teatros. Na década de 1990, a então Tecelagem Santa Cruz, inaugurada em 1915, foi 

transformada no Shopping Santa Cruz, com um programa arquitetônico diferenciado, 

sendo o segundo Shopping a ser construído na cidade. O primeiro foi o shopping 

Mister Moore inaugurado três anos antes, seguindo a mesma lógica das galerias 

comerciais, tendo suas lojas dispostas em um percurso ligando a Rua Mister Moore à 

Avenida Getúlio Vargas, todos na região central da cidade (TRIBUNA DE MINAS, 

1999; FILHO, BRAIDA, CARDOSO, 2014). 

As diretrizes do Banco Mundial para o financiamento de projetos de melhorias 

urbanas em países do Terceiro Mundo propunham especificamente gerar impacto 

sobre a pobreza urbana. Juiz de Fora recebeu verbas e assessoria técnica para operar 

sobre três metas: investimento em infraestrutura e serviços urbanos, geração de 

emprego e renda e melhoria da administração pública. Até o final do projeto em torno 

de 1984, a cidade efetivamente promoveu uma reurbanização da área central da 

cidade, redirecionou novas vias de acesso e reestruturou o sistema de transportes 

(MENEZES, 2009).  

Ao longo do tempo, a principal via da cidade, a Avenida Barão do Rio Branco, 

sofreu várias alterações que tiveram significativo impacto na paisagem de Juiz de 

Fora. O grande número de modificações efetuadas na avenida demonstra a sua 
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importância para a cidade. Com as mudanças que ocorriam, a avenida se consagrava 

cada vez mais como o principal endereço da cidade, seja para instalação de órgãos 

públicos, para o comércio e a prestação de serviços, seja para a moradia. Com 

diferentes tipologias ao longo do tempo, essa variedade de usos permanece na 

avenida até os dias de hoje, garantindo a sua vitalidade (MENEZES, 2009). 

Por fim, a região Oeste, que hoje é uma das regiões mais procuradas para 

investimentos do setor imobiliário, com expansão de loteamentos destinados a 

população de maior poder aquisitivo. Teve várias intervenções que impulsionaram seu 

crescimento após os anos 1980, tais como a inauguração da UFJF, a abertura do 

acesso que liga o centro a região, além da dinamicidade do comércio do bairro São 

Pedro, que centraliza toda a região, e abertura de agências bancárias, Clinicas e 

Escolas na região (GERALDO, 2011). 

Em síntese, buscou-se evidenciar que as interações entre os diferentes fatores 

envolvidos, tais como localização, estoque de terra, capital incorporador e seus 

agentes, considerando a influência direta e indireta da legislação federal e local, 

juntamente com o peso das intervenções públicas ou privadas, são determinantes da 

dinâmica imobiliária urbana, e que de acordo como se relacionam, podem influenciar, 

alterar e direcionar a expansão da cidade.  

No capítulo IV será desenvolvido em detalhe o estudo da dinâmica imobiliária 

de toda a cidade, no período de 1950 – 2010, a partir dos dados empíricos coletados 

na pesquisa. A análise será apresentada por Centros Regionais e por bairros, segundo 

sua tipologia, explicitando como os conceitos e intervenções, desenvolvidos neste 

Capítulo III, influenciaram a expansão da cidade neste período. 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE DA PESQUISA EMPÍRICA POR CENTROS REGIONAIS 

 

4.1 A ORIGEM DOS CENTROS REGIONAIS EM JUIZ DE FORA  

 

Cabe aqui retomar um breve histórico do surgimento da cidade e de seu 

processo de ordenação urbana, antes de iniciar a análise da dinâmica imobiliária e 

seu comportamento na cidade. Juiz de Fora nasceu do Sítio ou Fazenda do juiz de 

“fora”, local de apoio para abrigar, por volta de 1703, aqueles que construíam o 

“Caminho Novo”, que tornava mais rápida a comunicação entre as minas de ouro do 

interior das Minas Gerais e o porto do Rio de Janeiro. Segundo Oliveira (1966), na 

época da inauguração da Estrada União Indústria (ano de 1861), a cidade estava 

ligada diretamente com as seguintes vias: Estrada do Paraibuna (hoje Avenida Barão 

do Rio Branco, 1836) e o Caminho Novo (1709), além do Rio Paraibuna. A figura 4.1 

criada pelo autor, mostra estas ligações: 

 

Figura 4.1 – Relação entre as principais vias 
da cidade em 1861 

 

Fonte: OLIVEIRA. Paulino de, 1966. 

 Reelaborado por Larissa Fontes (2019) 
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Henrique Halfeld, em busca de melhorar as partes pantanosas do Caminho 

Novo, traça uma reta norte-sul (hoje Avenida Barão do Rio Branco) e várias ruas na 

direção leste-oeste (visíveis na mesma figura), intervenção que modificou e abriu 

novos rumos ao processo de ocupação e expansão da cidade. Desta forma, Halfeld 

se torna o autor da primeira grande intervenção urbana, a que originou o centro da 

cidade de Juiz de Fora.  

A ocupação central da cidade, após o traçado da Rua Principal (hoje Avenida 

Barão do Rio Branco) ocorreu de forma rápida e começou a se expandir no eixo sul – 

norte, prenunciando o acesso às áreas que hoje compõem os bairros ao norte: Grama, 

Bandeirantes, Bom Clima, entre outros, mediante a abertura da chamada Garganta 

do Dilermando em 1970, proporcionando a ligação da MG-353 com a área central, 

constituindo-se num vetor secundário de expansão da cidade (FIGURA 4.2). 

 

Figura 4.2 - Foto da Garganta do Dilermando 

 

Fonte: Disponível em: http://www.panoramio.com/photos/original/7072167.jpg. Acessado em 
outubro de 2018 

 

Esta conformação espacial marca o início da delimitação das atuais regiões da 

cidade (Centro, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Leste e Oeste) (FIGURA 4.3). 

 

http://www.panoramio.com/photos/original/7072167.jpg
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Figura 4.3 - Vetores de Expansão e Ocupação de  
Juiz de Fora 

 

Fonte: Elaborado por Luciane Tasca sobre Mapa base Gogle Earth. 
Disponível em http://earth.google.com. 

 

Em relação ao eixo norte, como bairro centralizador e de formação mais antiga, 

está o bairro Benfica, que consolidou à sua volta os Distritos Industriais. O eixo situado 

às margens do Rio Paraibuna (Acesso Norte), que liga o bairro Centro a Benfica, foi 

preenchido por pequenas e médias indústrias, que induziram a ocupação de novos 

bairros como Santa Cruz, Nova Era, Barbosa Lage, entre outros (PREFEITURA DE 

JUIZ DE FORA, 2004). 

Em relação ao eixo sul, outro dado relevante nas origens da estrutura urbana 

de Juiz de Fora foi a penetração sul ao longo do eixo do Caminho Novo, através dos 

Bairros São Mateus, Cascatinha e Bom Pastor, além da mais recente Avenida 

Presidente Itamar Franco, permitindo acessar o Campus da Universidade Federal de 

Juiz de Fora, cujo acesso era feito anteriormente pela região de Martelos. 

Na década de setenta do século XX, o novo traçado da BR040 também 

influenciou a expansão da cidade, gerando uma nova dinâmica tanto na Avenida 

Presidente Itamar Franco quanto na sua continuação, a Avenida Deusdedith Salgado 

(saída da cidade pela BR-040, ligação com a zona sul), bem como na BR-267 (saída 

http://earth.google.com./
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da cidade pela porção sudeste) e na Avenida Juscelino Kubitscheck. (MAPA 4.1) 

 

Mapa 4.1- Localização dos Centros Regionais e principais vias de acesso

 

Fonte: IBGE (2010) 
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4.2  ORDENAÇÃO DO TERRITÓRIO DA CIDADE DE JUIZ DE FORA 

 

A divisão do território de Juiz de Fora em Centros Regionais, definida pela 

ordenação oficial, será adotada na análise desta pesquisa empírica.  Para tal se 

descreve aqui este ordenamento. Em um primeiro momento se explica brevemente a 

institucionalidade desta organização, seguindo-se o quadro descritivo dos bairros 

(loteamentos, conjuntos habitacionais, residenciais, prolongamentos) que fazem parte 

de cada um dos sete Centros Regionais. 

A Lei Municipal nº 6.910/86, sobre o Uso e Ocupação do Solo, delimitou o 

perímetro urbano do distrito sede em uma área bem mais extensa que a área 

efetivamente urbanizada. Os limites dos Distritos, chamados Núcleos Urbanos, 

também foram definidos pela mesma Lei. As Unidades Territoriais - UT’s que antes 

dividiam a área urbana do Distrito-Sede foram abolidas e, em seu lugar, criadas as 

Regiões Urbanas - RU’s, que coexistem com as Regiões de Planejamento - RP’s e 

com as Unidades de Planejamento - UP’s, componentes dos atuais níveis de 

ordenação territorial, abrangendo toda área do perímetro urbano. 

Inicialmente as Regiões de Planejamento foram concebidas como agregações 

de Regiões Urbanas, todavia se verificou que esse conceito de Região Urbana como 

unidade assemelhada ao bairro estava superado, ficando evidente que o mais 

adequado seria considerar a Unidade Territorial básica como sendo o bairro, tais como 

as comunidades o reconhecem, corrigindo seus limites quando fosse necessário, para 

corresponder às unidades censitárias (IBGE), vez que traria mais unidade e senso de 

pertencimento para a coletividade. Para seu uso operacional, o município hoje conta 

com 81 (oitenta e uma) Regiões Urbanas ou Bairros, que são compostas por várias 

localidades, conforme se pode ver no Quadro 4.1. 

Em cada Região de Planejamento havia áreas de distintas conformações 

topográficas e quanto ao tipo e densidade da ocupação, facilidades de infraestrutura, 

traçados de lotes e até características arquitetônicas das construções. Assim, cada 

Região de Planejamento foi considerada como sendo composta por um número 

variável de Unidades de Planejamento, definida por uma condição de homogeneidade 

relativa das tipologias referidas. O bairro possui certa unidade morfológica, em relação 

à topografia, ocupação e uso do solo, dentre outras, e reúne duas características: de 

um lado ele se articulará a certo vetor urbano (Região de Planejamento) e, de outro, 
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a outros bairros com características morfológicas específicas (Unidade de 

Planejamento). 

O estabelecimento das regiões urbanas no município veio atender a uma 

demanda também de maior especificidade no tocante ao planejamento urbano, na 

tentativa de preencher uma lacuna por políticas específicas ou planos, cuja 

implementação se dá através de programas de ação e da instituição e aplicação de 

instrumentos legais, para a consecução dos objetivos almejados. Dentro dessa 

premissa, a Reforma Administrativa de 2001 da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora 

alterou a organização territorial da cidade, que passou a ter sete (07) Centros 

Regionais (Centro, Leste, Nordeste, Norte, Oeste, Sudeste e Sul) em substituição às 

12 regiões urbanas, anteriormente existentes. (MAPA 4.1). 

Segundo Duriguetto (2007), a criação destas unidades administrativas 

descentralizadas pode ser considerada uma das principais inovações que a Reforma 

Administrativa de 2001 trouxe, permitindo a aproximação dos órgãos públicos 

municipais com a população por meio da descentralização das políticas e serviços 

públicos. 

Assim, pode-se dizer que a organização urbana da cidade de Juiz de Fora teve 

várias denominações e delimitações. Na proposta para o plano diretor de 1996, o 

macrozoneamento determinava a configuração de oito setores urbanos. No Plano 

Diretor aprovado em 2000, utilizou-se a denominação de sete regiões de 

planejamento. Segundo Tasca (2010), essa conturbada sequência de denominações 

impacta na prática a legislação urbana local, visto que a lei que dispõe sobre o 

Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo (6.910/86) determina a divisão do 

Município em 16 Unidades Territoriais.  

Apoiado na Reforma Administrativa de 2001, este trabalho adota a divisão em 

Centros Regionais. A atual organização territorial, utilizada está de acordo com o 

Plano Diretor de Desenvolvimento Humano de 2000, da Secretaria de Planejamento 

e Gestão Estratégica e do Centro de Pesquisas Sociais – anuário 2004, que substituiu 

as doze (12) Regiões Urbanas por sete Centros Regionais (Centro, Leste, Nordeste, 

Norte, Oeste, Sudeste e Sul), e que por sua vez possuem 81 (oitenta e um) bairros, 

compostos por localidades: loteamentos, bairros, conjuntos habitacionais, 

residenciais ou prolongamentos 

https://pjf.mg.gov.br/cidade/caracteristicas_gerais.php.  

Esta organização está detalhada nos quadros a seguir: 

https://pjf.mg.gov.br/cidade/caracteristicas_gerais.php
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Quadro 4.1: Bairros e Localidades por Centro Regional Juiz de Fora – MG 
CENTRO 

REGIONAL 

BAIRRO LOCALIDADE * 

CENTRO Alto Dos Passos Alto dos Passos, Afonso Botti, Seminário Santo Antônio. 

Boa Vista Boa Vista, Cidade Jardim, Quadras F e G. 

Bom Pastor Bom Pastor, Parque Guaruá, Jardim Bom Pastor, Jardim 
Europa, São Vicente, Mansões do Bom Pastor , Guilherme 
de Souza, Rua Irineu Marinho, Granjas Primavera, Ligação 
Guaruá e União e Indústria, Alvorada, Edgard Ribeiro de 
Castro, Independência, Solidariedade. 

Centro Centro, Baixada do Paraibuna, Av. Francisco Bernardino, Clube 
Caiçaras, Comercial Esplanada, Fábrica de Gesso Cre Ltda, 
Galeria Assis( Rua Mister Moore), Luiz Bonifácio de Araújo, Rua 
Luiz Perry, Sr. Dr. A. F. Lage, Floriano Peixoto com Av. Kascher 
e Av. Brasil, Terreno Av. Marginal e Av. Rio Branco, Rua Rei 
Alberto, Sociedade Brasileira de Educação. 

Costa Carvalho Costa Carvalho, Bairro Aracy, Bairro JK, Jardim da Lua, Jardim 
Cacique, Porto do Sol, Colina do Sol, Fundação Casa Popular, 
Jardinópolis ( Av. Costa Carvalho ), Rua Cel. Marcelino 
Gonçalves Carvalho, Olga Burnier, Parque São Vicente, Projeto 
Sr. Geraldino Gonçalves Carvalho, Vila Florência . 

Dom Bosco Dom Bosco, Congregação São Vicente de Paula, Jardim Boa Vista, 
Jardim Paraíso, Vicente Beguelli. 

Fábrica Fábrica, Democrata. 

Granbery Granbery, Instituto Granbery, Leão, Residência. 

Jardim Glória Jardim Glória, Rua Olímpio Reis. 

Jardim Paineiras Paineiras, Vila Redentor, Popular , Parque Belvedere, Geraldo 
Francisquine, Rua Olegário Maciel . 

Jardim Santa 

Helena 

Santa Helena, Jardim de Petrópolis, Rua Visconde de Mauá. 

Morro Da Glória Morro da Glória. 

Mundo Novo Capitão Afonso Botti, Mundo Novo, Dom Caetano, Nossa 
Senhora das Graças, Suíça Brasileira. 

Santa Catarina Santa Catarina. 

Santa Cecília Santa Cecília, Jardim Santa Cecília. 

São Mateus São Mateus, Carlos M. da Silva, Gentilândia, Gilásio Costa de 
Almeida, Imobiliária São Mateus, Jardim Cafarnaun, Antônio 
Passarela, Norberto M. da Silva, Vila Carvalho, Rua Barão de São 
Marcelino, Ribeiro da Silva ( Av. Independência ), Monte 
Aprazível, Rua Guaçui, Rua Dr. Romualdo, Ubaldino Tavares 
Bastos, Vila Boa Esperança, Vila Sérgio Macedo, Village dos 
Pinheiros. 

Vale Do Ipê Vale do Ipê. 

Vila Ozanan Vila Ozanan. 

LESTE Bairu Bairu, Alto Bairú, Vila Sozzi 

Bonfim Bonfim 

Botanágua Botanágua, Vila Cólsera, Vila Márcia. 

Centenário Centenário, Próximo do Bairro Centenário, Sr. José M. Mendes. 

Cesário Alvim Cesário Alvim, Prof. Paulo Barbosa, Projeto de Prolongamento 
da Rua Cesário Alvim 

Grajaú Grajaú, Alto Grajaú, Grajaú (2ª Parte), Grajaú (3ª Parte), 
Novo Horizonte, São Tarcísio 

Continua 
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  Continuação  

CENTRO 
REGIONAL 

BAIRRO LOCALIDADE * 

LESTE Linhares Linhares, Bom Jardim, Fazenda do Yung, Residencial Jardim 
das Flores, Recanto das Pedras, Estância Nossa Senhora de 
Fátima, Granja Marcília, Granjas Três Moinhos, Jardim Vera 
Cruz, Ferradura, Estrada do Linhares, Vila Diva. 

Manoel Honório Manoel Honório 

Nossa 
Senhora 
Aparecida 

Nossa Senhora  Aparecida, Meggliolário 

Progresso Progresso, Marumbi, Santa Paula 

Santa Rita Santa Rita de Cássia 

São Benedito São Benedito, Vila Alpina, Santa Cândida, Vila São Sebastião, 
Parque ABC, Parque Guadalajara, Projeto São Benedito ( 2ª 
Parte ) , Área entre Benedito e Vila Alpina, Rua Clorindo Burnier, 
São Bernardo, Bonsucesso. 

São Bernardo Vila Mascarenhas, São Bernardo, Jardim do Sol, Bosque dos 
Pinheiros, Belvedere 

Vitorino Braga Vitorino Braga, Jardim Santos Anjos, Jardim Vitorino, Ladeira, 
Popular Ruas São José e Baependi, Terreno Júlio Modesto, 
Jardim São José, Hospital Dr. João Felício, Vila Lindária. 

NORDESTE Eldorado Eldorado, Alto Eldorado, Jardim Eldorado, Dona Ana Augusta 
de Castro, Vila Rui Barbosa, Vila Vista Alegre, Rua L. 

Granjas Bethânia Granjas Bethânia,, Vila dos Sonhos, Jardim Bethânia, 
Piraúba, Vila Mariana, Campo Belo. 

Jardim Bom Clima Jardim Bom Clima. 

Mariano Procópio Mariano Procópio, Jardim Santa Branca, Vila Antônio 
Carlos, Rua Dr. Lázaro Zamenhof, Santa Rosa. 

Muçungê  
Da Grama 

Muçungê/Grama , Muçungê Pio XII , Triunfo, Vila Todos os 
Santos, Águas de São Luiz, Granjas Santa Lúcia, Parque 
Independência, São Conrado, Recanto das Flores, Jardim 
Emaús, Granjas Guarujá, Vila São José, Nova Suissa, Vila 
Montanhesa, Santa Lúcia, Nova Gramado, Vale do Amanhecer, 
Recanto dos Lagos, Residencial Santa Efigênia. 

Santa Terezinha Santa Terezinha, Quintas da Avenida I, Dona Emília, Tapera, Av. 
Alencar Tristão, Jaime M. Ribeiro , Travessa Grão Mongol, Nossa 
Senhora das Graças, Vila Lisieux, Vila Santa Terezinha, Favela do 
Rato, Vila Santo Antônio, Tupi. 

Vale Dos 
Bandeirant
es 

Vale dos Bandeirantes, Parque Guarani, Vivendas da Serra, Rua 
Trino Fabri/ Fazenda da Chacrinha, Quintas da Avenida II, Granjas 
Triunfo, Complementação Vale dos Bandeirantes. 

NORTE Barbosa Lage Barbosa Lage, Cidade do Sol, Parque das Torres, Santa Amélia, 
Jóquei Clube I, Jóquei clube II, Jóquei Clube III, Santa Maria, 
Recanto da Mata, Vila Militar, Imbel, D. Pedro I, Jardim Jóquei 
Clube, Av. Presidente Juscelino Kubitschek, Quinta da Lage. 

Barreira Do Triunfo Barreira do Triunfo, Novo Triunfo, Aldeia, Volta Grande, Campo 
Grande, Mercedes Benz, Vila Paraíso, Jardim Santa Bárbara, Vila 
São Sebastião, Jardim América, Democrata, Vila Branca, 
Belvedere, Granjas Agrícolas, Novaes, Tambaú. 

 Benfica Benfica, Disrito Industrial, São Damião, Araújo (Esmeralda), Ponte 
Preta, Vila do Sapê, Nova Benfica, Vila Esperança I, Vila 
Esperança II, Conjunto 24 horas, Jardim Bela Vista, Jardim Bom 
Jesus, Jardim Nossa Senhora das Graças, Jardim Valparaíso, 
Jardim de Fátima, Bereck Chouniack, Carlos Garcia, Coronel 
Calheiros, Manuel Duarte Silveira, Avelino Dias Pimont, Júlio 
Dionísio Cardoso, São Judas Tadeu, Santa Tereza, Vila Espada, 
P. Grande, Vila Benfica. 

 Carlos Chagas Carlos Chagas, Vivendas das Fontes, Jardim São Jorge, Sítio 
Santa Flora. 
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BAIRRO LOCALIDADE * 

NORTE Cerâmica Força Expedicionária Brasileira, Cerâmica, Jardim São João, 
Rua Nicolau Capeli, Rua Olavo Bilac. 

Esplanada Esplanada, Morro do Sabão, Grota ou Recanto dos Bruggers, Vila 
Todos Juntos, Winston Churchill. 

Francisco 
Bernardin
o 

Francisco Bernardino, Milho Branco/Mini Distrito Industrial, 
Amazônia, Encosta do Sol, Realeza, Parque Bernardino, Tancredo 
Neves, Nossa Senhora da Paz, Vila São Geraldo, Fontesville, 
Fazendinhas Pedra Bonita. 

Industrial Industrial. 

Jardim Natal Jardim Natal. 

Jóquei Clube Jóquei Clube, Vila Vidal (Jóckei Clube), Vila Bejani, Parque 
Derby Club , Prolar, Venceslau Braz. 

Monte Castelo Monte Castelo, Jardim Cachoeira, Monteville, Fazenda Santa 
Cândida, Sítio Santa Rosa, Vila Branca, Vila Quintão. 

Nova Era Nova Era, Nova Era I , Nova Era II, Santa Lúcia, Jardim Santa 
Isabel, João de Barro I, Santa Tereza. 

Remonta Remonta, Jardim L'Ermitage. 

Represa Represa, Náutico, Tabaporanga, Jardim Paraíso, Irmãos 
Fernandes, Enseada Parque Ecológico. 

Santa Cruz Santa Cruz, Vila Mello Reis, São Judas Tadeu, São Francisco de 
Paula, Verbo Divino, Jardim dos Alfineiros, Oswaldo Cruz, Santa 
Clara, Morada Nova, Jardim Saudade, Rua Miguel Marinho, São 
João Batista. 

São Dimas São Dimas, Vila Lopes. 

OESTE Aeroporto Aeroporto, (Parque) Jardim Guadalajara, Parque da Lajinha, 
Recanto dos Bruggers, Vila São Jorge, Granjas do Bosque, 
Gramado, Chácaras Paço Del Rey, Jardim Caiçaras, Parque São 
Pedro, Jardim Marajoara, Cidade Universitária, Serro Real, 
Parque Soledade, Alto Sumaré, Condomínio Azaléia 

Borboleta Borboleta, Residencial Pinheiros, Jardim Presidente, Harmonia, 
Hilda Cheffeir, Morada do Serro, Parque dos Flamboyants, Serra 
d'água. 

Cruzeiro De 
Santo Antônio 

Cruzeiro de Santo Antônio, Bosque do Imperador, Chácaras Viña 
del' Mar, Granjas Icarai, Grota dos Bruggers, Recanto da 
Primavera. 

Martelos Nossa Senhora de Fátima, Jardim de Fátima, Martelos, Jardim 
Casablanca, Adolfo Vireque, São Lucas, Vila Nair. 

Morro Do Imperador Morro do Imperador, (Parque) Serro Azul, Chácara D. Emília, 
Bosque Imperial, Granville, Parque Imperial, Jardins Imperiais, 
Chalés do Imperador. 

Nova Califórnia Nova Califórnia, Bosque do Lago, Alto do Sumaré, Chácaras Paço 
Del Rey, Granjas Santo Antônio, Jardim Primavera, Parque 
Soledade. 

Novo Horizonte Novo Horizonte, São Clemente, Marilândia, Parque Jardim da 
Serra, Spinaville, Parque Alto. 

São Pedro São Pedro, Alto dos Pinheiros, Itatiaia, Santana, Santos Dumont, 
Tupã, Mandala, Jardim Hellas, Jardim de Marte, Morro dos 
Pinheiros, Popular Vicente Beguelli, Mantiqueira, Nosso Senhor 
dos Passos, Jardim Colonial São Pedro, Parque São Pedro, 
Recanto Residencial Regente, Vicente Weiss e Filho, Vila São 
Jorge, Jardim Universitário, Portal da Torre, Cidade Alta, Colinas 
do Imperador, Jardim Marajoara Milan, Via do Sol. 

Continua... 
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   Continuação 
CENTRO 

REGIONAL 

BAIRRO LOCALIDADE * 

SUDESTE Barão Do Retiro Barão do Retiro , Jardim Esperança, Granjas Bethel, Granja 
Paraíso, Vila Santo Antônio, Vila São José, Vila da Conceição, 
Vila Quinta da Conceição, Vivendas do Retiro, Jardim São Luiz, 
Popular Parque Floresta, Vila Santa Maria, Vila Selecta . 

Floresta Floresta, Florestinha, Vila Operária. 

Nossa Senhora De 
Lourdes 

Bairro de Lourdes, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Bairro 
São Carlos, Tiguera, Terras Altas. 

Poço Rico Poço Rico, Santa Tereza, Estrada União e Indústria, São Jorge, 
Menino Jesus de Praga, Francisco de Barros, Pantaleoni Arcuri. 

Santo Antônio Santo Antônio de Paraibuna, Parque Serra Verde, Alto Santo 
Antônio, São Sebastião, Cantinho do Céu, Parque Serra Verde 
, Sítio São Joaquim, Vila Cruzeiro, Vila da Prata. 

Vila Furtado De 
Menezes 

Furtado de Menezes, Carlos Palmer, Nossa Senhora do Líbano, 
Vila Operária. 

Vila Ideal Vila Ideal, Solidariedade, Parque Atlanta, Granjas 
Primavera, Ligação Guaruá e União Indústria, Alvorada, 
Edgar Ribeiro de Castro, Independência, Vila Santo 
Antônio. 

Vila Olavo Costa Vila Olavo Costa. 

SUL Bomba De Fogo Cruzeiro do Sul, Bomba de Fogo, Jardim Nossa Senhora 
Aparecida, Jardim Olímpico, Camilo Simão Sefeir, 
Carrazal, Carrazal/Cruzeiro do Sul. 

Cascatinha Cascatinha, Dom Orione. 

Graminha Graminha, Granjas Bethel (Cidade Betel), Parque das 
Palmeiras, Granjas Monte Carlo, Granjeamento Joazal, Volta 
Grande, Parque Samambaia, Vista Alegre. 

Ipiranga Ipiranga, Ipiranguinha, Jardim Bela Aurora, Estrela Sul, Alta 
Vista, Arco-Íris, Jardim da Saudade, Levantamento 
Planimétrico Av. Ibitiguaia, Sr. Stoppa Filho, Vila Aclimação. 

Sagrado Coração De 
Jesus 

Sagrado Coração de Jesus, Cidade Nova II. 

Salvaterra Salvaterra, Portal do Aeroporto, Pouso Alegre, Andres Sito 
Recreio, Granjas Campo Belo, Granjas Itaoca. 

Santa Efigênia Santa Efigênia, Jardim Gaúcho ( Sítio do Gaúcho ), Cidade 
Nova, Sítio Nossa Senhora da Conceição, Vila São 
Francisco. 

Santa Luzia Santa Luzia, Alto Santa Luzia, Cachoeirinha, Jardim de Alá, 
Jardim América, Alcides José Machado, Nossa Senhora 
Aparecida. 

São Geraldo São Geraldo, Vale Verde, Jardim Umuarama, Clube dos 
Previdenciários, Residencial Renascença, Terra Nossa, 
Fazendinhas do Ipiranga, Sítio Repouso Leal. 

Teixeiras Teixeiras, Jardim das Laranjeiras, Jardim Liu, Custódio 
Furtado de Souza, José Carnivali, São Domingos, Vila 
Guarany, Vila Kennedy, Vila Rio Branco. 

*Loteamentos, Bairros, Conjuntos Habitacionais, Residenciais, Prolongamentos, etc. 
   Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento  

Fonte: Departamento de Planejamento e Ordenamento do Território da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, 
2018; Centro de Pesquisas Sociais da UFJF, Anuário Estatístico de Juiz de Fora, 2009. 
https://pjf.mg.gov.br/cidade/caracteristicas_gerais.php  
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4.3 PANORAMA GERAL DA DINÂMICA IMOBILIÁRIA EM JUIZ DE FORA ENTRE 

1950 E 2010. 

 

Os dados da pesquisa permitem verificar que, de forma geral, a dinâmica 

imobiliária acompanhou o crescimento da cidade durante esses 60 anos. Tendo se 

intensificado a partir dos anos 1980, esta teve um pico de crescimento em meados da 

década de 1990, em função da explosão imobiliária na Regional Centro, mantendo-se 

a partir daí em crescimento moderado e sustentável. Esta dinâmica está representada 

no gráfico da Figura 4.4  a seguir, o qual representa o total de anúncios levantados no 

mês de abril de cada ano, conforme explicado na metodologia deste trabalho. 

Figura 4.4- Evolução do número total de anúncios* ano a ano: 1950 a 2010

 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2010 
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
Tribuna de Minas - Demais anos 
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 

Na evolução da dinâmica imobiliária, representada pelo número total de 

anúncios por ano, pode-se observar que entre os anos de 1950 e 1970, esta se 

manteve estável, sofrendo uma queda no início da década de 1970 e recuperando-se 

a partir de 1974, em crescimento até meados dos anos 1980, motivado principalmente 

pela expansão do eixo sul, por um lado, e por outro pelo crescimento da regional 

Leste, área antiga mais próxima ao centro, em função do processo de regularização 

ocorrido nos bairros mais pobres daquela região. Tendo sofrido nova queda em 1987, 

entra em processo de rápida recuperação, atingindo seu pico nos anos de 1996/1997, 

em função da citada explosão imobiliária na região central, mantendo-se estável a 

partir daí até o ano de 2010. 

Os gráficos das Figuras 4.5 e 4.6 a seguir representam esta dinâmica imobiliária 
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por Centro Regional, considerando a distribuição espacial da cidade. No primeiro 

gráfico estão representados todos os Centros Regionais e, no segundo, a Regional 

Centro foi excluída, levando-se em conta o alto percentual de anúncios nesta, para se 

visualizar melhor a relação entre as demais. 

 

Figura 4.5 -Número Total de Anúncios por Centro Regional e Ano* - Todos os 
Centros1950 - 2010 Juiz de Fora MG 

 
* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2010 
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
Tribuna de Minas - Demais anos 
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 
Figura 4.6 -Número Total de Anúncios por Centro Regional e Ano sem a Regional 

Centro*  1950 – 2010, Juiz de Fora, MG 

 
* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2010 
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
Tribuna de Minas - Demais anos 
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

Independentemente da configuração socioeconômica regional, à exceção da 



 

 

135 
 

 

regional Sudeste, o mercado imobiliário acompanhou o grande crescimento 

populacional de Juiz de Fora, a partir dos anos 1980, em especial nas áreas de maior 

adensamento, caso da região central. 

Como se pode observar nos gráficos da Figuras 4.5 e 4.6 as regionais Centro 

e Leste já apresentavam, no início da pesquisa em 1950, um número maior de 

anúncios, ou seja, estas duas regionais já tinham bairros bem consolidados. Desta 

forma, o aumento apresentado ao longo dos 60 anos de pesquisa denota o 

adensamento dessas regiões, com a ocupação de espaços vazios e a verticalização, 

tema que será melhor investigado à frente, quando se analisar individualmente cada 

bairro. Na regional Centro estão bairros que em sua maioria têm  população com renda 

acima de 5 SM (14 de seus 18 bairros têm mais de 50% da população com renda 

acima desse patamar), atraída pela centralidade de serviços e oportunidade de 

moradia devido à verticalização. Na Regional Leste, por outro lado, estão bairros em 

sua maioria ocupados por população de renda mais baixa (apenas 2 de seus 12 

bairros têm mais de 40% da população com renda acima de 5 SM). A intensidade da 

dinâmica imobiliária nesta região é alavancada pelos bairros Bairu, Manoel Honório e 

Grajaú, que apesar de não serem os mais populosos, são os que têm ocupações 

regulares e formais. Os demais bairros da Regional Leste, apesar de bem populosos, 

são formados em sua maioria por moradias muito simples e irregulares.  

A Regional Norte teve sua dinâmica de crescimento acelerada a partir dos anos 

1980, tendo um número significativo de bairros sido criados no final dos anos 1970, 

período em que a região recebeu cuidado especial do poder público, com a realização 

de importantes intervenções públicas, como a revitalização e ampliação do acesso 

norte, que margeia a linha férrea. Esta ampliação e revitalização permitiu a instalação 

de novos loteamentos, que ocuparam novas áreas, anteriormente desabitadas. É, 

entretanto, a regional com maior número de bairros cuja população está situada nas 

faixas inferiores de renda: na metade de seus 16 bairros 80% da população tem renda 

inferior a 2 SM e, na outra metade, apenas um bairro tem mais de 40 % da população 

com renda acima de  5 SM. 

Já a Regional Nordeste teve um discreto crescimento, no final da década 1960 

e início da seguinte, período em que se inicia um dos loteamentos mais importantes 

desta região, o Vale dos Bandeirantes, que depois se tornou um dos bairros mais 

populosos da cidade. A retomada do crescimento desta regional se dá nos meados 

da década de 1980, quando foram lançados novos loteamentos, a exemplo do Jardim 
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Bom Clima, um dos bairros de maior renda da cidade (84,5% dos domicílios têm renda 

acima de 5 SM). Nos bairros já consolidados observa-se também um aumento da 

dinâmica imobiliária, apesar de registrarem níveis inferiores de renda. 

A região Oeste teve sua ocupação inicial quase na mesma época do surgimento 

da cidade de Juiz de Fora. Foi para lá que se dirigiram os primeiros imigrantes 

alemães, por volta de 1858. Contudo, esta região mantinha até meados de 1980 uma 

característica quase rural, com a predominância de sítios e chácaras. Sua 

transformação teve como mola propulsora a criação da Cidade Universitária 

(Universidade Federal de Juiz de Fora), o que levou à abertura da Avenida 

Independência, hoje Avenida Presidente Itamar Franco, ligando o centro da cidade à 

“cidade alta” (região Oeste), passando dentro do campus da Universidade. Outro 

marco que deve ser considerado é o surgimento dos primeiros “condomínios 

fechados” da cidade. Estes fatores levaram ao surgimento do bairro com maior nível 

de renda da cidade, o Morro do Imperador, onde 86,65% da população tem renda 

superior a 5 SM, e na intensificação constante da dinâmica imobiliária a partir do início 

dos anos 1990.  

A Regional Sul, no início do período da pesquisa, possuía alguns bairros já 

consolidados, destacando-se Santa Luzia, bairro operário e populoso. Contudo, em 

função da já citada expansão do eixo sul, este setor teve uma expansão considerável, 

motivada principalmente pelo lançamento do loteamento que originou o bairro 

Cascatinha, no início dos anos 1980. A pesquisa aponta uma intensificação na 

dinâmica imobiliária a partir desse período, com picos de crescimento iguais ou 

maiores que outras regionais, localizada basicamente nestes dois bairros citados. A 

maioria da população da regional, à exceção dos bairros Cascatinha e Salvaterra, tem 

níveis de renda menores que 5 SM. 

A Regional Sudeste é a que apresenta a menor dinâmica, com um 

comportamento constante, sem grandes alterações ou crescimento. Tal fato pode ser 

explicado, em parte, por estarem localizados nesta região alguns dos bairros mais 

antigos da cidade, os que margeiam o Rio Paraibuna e por onde passava o Caminho 

Novo, a exemplo do bairro Poço Rico, que nos áureos tempos (final do século XIX e 

início do XX) abrigava as famílias ricas da cidade. Ainda hoje existem exemplares de 

lindas casas remanescentes da época. Contudo, com o crescimento da cidade e sua 

expansão em outros vetores, esta região próxima ao centro antigo entrou em 

decadência. É a região com menor nível de renda, onde apenas 19,50% da população 
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tem renda acima de 5 SM. 

 

4.4 O MERCADO IMOBILIÁRIO NOS BAIRROS E CENTROS REGIONAIS 

 

Para desenvolver o estudo da dinâmica imobiliária em cada um dos Centros 

Regionais, partimos de uma visão geral do número de anúncios levantados em cada 

Centro Regional, segundo a tipologia Apartamento, Casa e Terreno, explicitando o 

percentual de cada tipologia em relação à soma dos anúncios dos três tipos de cada 

Centro Regional (na horizontal) e, também, em cada tipologia, o percentual que o 

número de anúncios em cada Centro Regional representa em relação ao total da 

cidade (na vertical).  

Para este estudo, a sequência a ser adotada seguirá o número de ofertas 

coletadas na pesquisa para cada regional, em ordem decrescente, conforme a Tabela 

4.1, a seguir, que resume essas informações.  

 

Tabela 4.1- Quantidade de Anúncios* por Centro Regional Por Tipo de Imóvel no período de 1950 – 

2010 - Juiz de Fora – MG 

Centros 
Regionais 

Apartamento Casa Terreno Total 

 N 
%/Total 

Tipo 

%/Total 
Geral 
CR 

N 
%/Total 

Tipo 

%/Total 
Geral 
CR 

N 
%/Total 

Tipo 

%/Total 
Geral 
CR 

N %/ 

Centro 3.844 73,77 73,41 996 33,02 19,02 396 29,36 7,56 5.236 54,68 

Leste 391 7,50 34,57 562 18,63 49,69 178 13,19 15,74 1.131 11,81 

Nordeste 203 3,90 28,67 345 11,44 48,73 160 11,86 22,60 708 7,39 

Norte 258 4,95 32,87 344 11,41 43,82 183 13,57 23,31 785 8,20 

Oeste 69 1,32 11,09 328 10,88 52,73 225 16,68 36,17 622 6,50 

Sudeste 54 1,04 16,67 190 6,30 58,64 80 5,93 24,69 324 3,38 

Sul 392 7,52 50,91 251 8,32 32,60 127 9,41 16,49 770 8,04 

Total geral 5.211 100,00 54,42 
3.01

6 
100,00 31,50 1349 100,00 14,09 9.576 100,00 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2010 
Quantidade de Anúncios* por Centro Regional JF- MG 
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992; 
Tribuna de Minas - Demais anos 

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 

 

Em cada Regional serão destacados o processo de ocupação e evolução da 

urbanização e suas principais características, bem como analisados os dados obtidos 
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na pesquisa, que contribuem para um entendimento mais preciso da dinâmica 

imobiliária regional e da cidade como um todo. 

Em cada caso, serão analisados os dados da oferta imobiliária pesquisados 

nos meses de abril de todos os anos entre 1950 e 2010, compondo um período de 

longo prazo de seis décadas. Finalmente, os dados relativos a 2010 são apresentados 

em separado, no intento de apontar a situação mais recente em cada um desses 

Centros Regionais.  

 

4.4.1 Regional Centro 

 

Aqui se encontra o coração da cidade, um dos primeiros núcleos de ocupação, 

de onde o território urbano se expandiu para além do centro histórico, englobando 

núcleos residenciais, comerciais e de serviços localizados no seu entorno. Tal 

ocupação fez com que ocorressem profundas transformações ao longo dos anos, 

tanto na sua demografia quanto na sua forma de crescimento. 

A Regional Centro é composta por 18 bairros e contava em 2010 com 108.294 

habitantes, ou seja, mais de um quinto da população do município, que era de 516.247 

habitantes (IBGE, 2010). Essa concentração denota uma maior densidade 

demográfica na área central se comparada com as outras regiões.  

Entender a dinâmica imobiliária nos bairros a partir dos dados da pesquisa 

requer contrapor estes aos dados representativos da realidade local. A Tabela 4.2 a 

seguir sintetiza um conjunto de dados censitários (2000 e 2010) que indicam para 

onde e como se orientou o crescimento regional, nos anos mais recentes, 

considerando população, número de domicílios e renda domiciliar. 
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Tabela 4.2 -Dados Socioeconômicos da Regional Centro por Bairro de 2000 e 2010 

Bairros População 
Residente 
2000 

População 
2010 

Cresci
mento 

Domicílios 
2000 

Domicílios 
2010 

Próprios % 
Cresci
mento 

% 
Pró 
prio 

%.> 5 
SM 

Alto dos 
Passos 

4.172 4.855 3,03 1.551 1.898 1.257 22,37 66,23 58,59 

Boa vista 1.635 1.721 5,26 494 586 454 18,62 77,47 66,21 
Bom 

Pastor 
5.548 6.772 22,06 1.742 2.431 1.830 39,55 75,28 74,29 

Centro 21.426 20.752 -3,15 8.1640 8.754 5.041 7,54 57,39 56,26 
Costa 

Carvalho 
7.525 7.669 1,91 2.164 2.499 1.682 15,48 67,31 20,05 

Dom 
Bosco 

4.477 4.735 5,76 1.247 1.424 1.009 14,19 70,86 18,19 

Fábrica 4.405 4.964 12,69 1.274 1.594 908 25,12 56,96 42,91 
Grambery 4.890 6.469 32,29 1.596 2.435 1.501 52,57 61,64 64,64 

Jardim 
Glória 

3.233 3.471 7,36 1.040 1.290 832 24,04 64,50 52,01 

Jardim 
Paineiras 

.3.893 5.351 37,45 1.222 1.980 1.258 62,03 63,54 52,73 

Jardim 
Santa 
Helena 

5.831 6.012 3,10 1.837 2.189 1.564 19,16 72,36 71,63 

Morro da 
Glória 

3.328 3.446 9,47 1.205 1.522 873 26,31 57,36 51,84 

Mundo 
Novo 

3.349 3.321 -0,84 1.033 1.171 745 13,36 63,62 42,78 

Vila 
Ozanam 

1.748 1.611 -7,84 446 488 344 9,42 70,49 15,39 

Santa 
Catarina 

1.801 1.810 0,50 541 647 439 19,59 67,85 56,57 

Santa 
Cecília 

3.665 3.818 4,17 993 1.201 846 20,95 70,44 23,40 

São 
Mateus 

18.14 19.582 7,99 6068 7.676 4.096 26,50 63,87 57,78 

Vae do 
Ipê 

1.557 17.38 11,62 465 587 406 26,24 69,17 71,04 

Fonte: IBGE Censo de 2000 e 2010 
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 

 

Uma característica comum no crescimento da região é o fato de que o 

percentual de crescimento do número de moradias em todos os bairros é muito 

superior ao da população: o número de domicílios cresceu 22,12% entre 2000 e 2010, 

bem acima do crescimento populacional de 7,06%, o que demonstra o significativo 

adensamento em termos de novas construções residenciais na região. 

A pesquisa corrobora isto, é a regional Centro que apresenta a maior amostra: 

5.236 anúncios (54,68%) do total de 9.576, conforme pontuado na Tabela 4.3 e 

representado espacialmente pelo Mapa 4.2 a seguir: 
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Tabela 4.3: Total de Anúncios* da Regional Centro no Período de 1950 a 2010 por Bairro e Tipo de 
Imóvel - Juiz de Fora - MG 

BAIRROS Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 N 
%/Total 

Tipo 
%/Total 
amostra 

N 
%/Total 

Tipo 
%/Total 
amostra 

N 
%/Total 

Tipo 
%/Total 
amostra 

 

Centro 1666 76,49 87,13 185 18,57 9,68 61 15,40 3,19 1.912 

São Mateus 587 26,95 73,28 147 14,76 18,35 67 16,92 8,36 801 

Bom Pastor 404 18,55 67,56 131 13,15 21,91 63 15,91 10,54 598 
Alto dos 
Passos 262 12,03 69,13 85 8,53 22,43 32 8,08 8,44 379 

Jardim Santa 
Helena 221 10,15 69,94 73 7,33 23,10 22 5,56 6,96 316 

Jardim Glória 120 5,51 55,05 70 7,03 32,11 28 7,07 12,84 218 

Granbery 135 6,20 76,70 26 2,61 14,77 15 3,79 8,52 176 
Jardim 
Paineiras 128 5,88 74,85 30 3,01 17,54 13 3,28 7,60 171 

Vale do Ipê 65 2,98 55,08 35 3,51 29,66 18 4,55 15,25 118 

Fábrica 31 1,42 31,31 50 5,02 50,51 18 4,55 18,18 99 
Morro da 
Glória 81 3,72 92,05 6 0,60 6,82 1 0,25 1,14 88 
Santa 
Catarina 52 2,39 61,90 22 2,21 26,19 10 2,53 11,90 84 

Boa Vista 37 1,70 48,68 27 2,71 35,53 12 3,03 15,79 76 
Costa 
Carvalho 6 0,28 8,57 53 5,32 75,71 11 2,78 15,71 70 

Santa Cecília 18 0,83 36,00 20 2,01 40,00 12 3,03 24,00 50 

Mundo Novo 22 1,01 52,38 15 1,51 35,71 5 1,26 11,90 42 

Dom Bosco 7 0,32 29,17 13 1,31 54,17 4 1,01 16,67 24 

Vila Ozanan 2 0,09 14,29 8 0,80 57,14 4 1,01 28,57 14 

Total  3.844 100,00 41,60 996 100,00 19,02 396 100,00 7,56 5.236 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2010 
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
Tribuna de Minas - Demais anos 

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Mapa 4.217- Total de anúncios imobiliários por bairro – 1950 a 2010 

 

 

Na estratificação da amostra por tipos de imóveis, pode-se observar que a 

soma de apartamentos e casas perfaz um total de 4.840 anúncios, e apenas 396 de 

terrenos. Estes dados permitem apontar a tendência na expansão ocorrida em cada 

um dos bairros, ou seja, que tipo de crescimento pode ser apontado nesta região. 

Observa-se, conforme a Tabela 4.3 que os bairros com maior dinâmica no 

período entre 1950 e 2010 foram Centro, São Mateus, Bom Pastor, Alto dos Passos 

e Jardim Santa Helena. Estes representam 71,5 % dos anúncios e 51,7 % da 

população da regional e serão analisados em primeiro lugar. Esta análise por bairros 

levará em conta a representatividade dos mesmos na dinâmica imobiliária, conforme 

totais de anúncios por bairro encontrados na pesquisa.  

Os demais bairros serão agrupados por suas características: (i) bairros de 

 
17 A ordenação territorial utilizada para elaboração do mapa está de acordo com o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Humano de 2000, da Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica e do Centro de Pesquisas 
Sociais – anuário 2004. Segue as orientações da Reforma Administrativa de 2001, em que as regiões de 
planejamento passaram de 12 para 7, hoje chamadas de Centros Regionais. No caso específico do Centro 
Regional Centro, o bairro Costa Carvalho compõe um dos 18 bairros da Regional, o bairro Poço Rico pertence à 
Regional Sudeste e Mariano Procópio à Regional Nordeste. https://pjf.mg.gov.br/cidade/caracteristicas_gerais.php 

 

https://pjf.mg.gov.br/cidade/caracteristicas_gerais.php


 

 

142 
 

 

ocupação mais antiga - Jardim Glória, Granbery, Fábrica, Morro da Glória e Santa 

Catarina; (ii) bairros originados de loteamentos mais recentes - Boa Vista, Jardim 

Paineiras e Vale do Ipê; e (iii), os bairros mais populares, com menor renda e menor 

dinâmica formal - Costa Carvalho, Santa Cecília, Mundo Novo, Dom Bosco e Vila 

Ozanan.  

A Tabela 4.4 a seguir permite visualizar de imediato alguns aspectos evidentes 

na evolução das características do mercado imobiliário na região e nas formas de 

ocupação urbana resultantes. Primeiro, os anúncios de apartamentos nas três últimas 

décadas representam 64,08% do total de ofertas de todos os tipos de imóveis durante 

o período pesquisado, caracterizando o período da grande expansão imobiliária na 

cidade. Segundo, esta expansão tem nítida feição de verticalização: as ofertas de 

apartamento representaram 88,05% das ofertas regionais na década de 2000, 

percentual expressivamente superior ao de 1950, que foi de 11,58%. Terceiro, ao se 

observar a relação entre ofertas de apartamentos e de terrenos ao longo dos anos, 

pode-se ver que esta se modifica de forma exponencial: para cada apartamento 

anunciado nos anos 1950 foram anunciados 2,94 terrenos; esta relação se inverte já 

na década seguinte, quando para cada terreno anunciado foram registrados 2,72 

apartamentos, chegando-se ao patamar de 86,12 apartamentos por terreno na última 

década. Por fim, um dado que pode ser considerado como uma evidência direta da 

forma de ocupação urbana pelo mercado imobiliário: na década de 1980 a pesquisa 

registrou 102 anúncios de terrenos e, na seguinte, 1.304 anúncios de apartamentos, 

em simultaneidade com as mudanças na legislação que vieram a facilitar a ação do 

mercado. A Lei 6.766/79 veio disciplinar o parcelamento do solo urbano, criando 

segundo Leonelli (2010), três bases de referência no processo de loteamento: o 

estabelecimento de uma infraestrutura mínima, bem como o percentual de área 

pública; a criação de exigências mínimas legais para parcelamento do solo em todo o 

território nacional; e, por fim, determinaram as condições em que o parcelamento do 

solo pode ser comercializado, além de indicar quais são as obrigações dos 

empreendedores, o papel das prefeituras, a obrigatoriedade do registro, regras para 

os contratos de compra e venda, bem como as penalidades o caso de 

descumprimento. No âmbito municipal de Juiz de Fora foram editadas as Leis 

Municipais 6.909/86 que tratou sobre as edificações, e a Lei 6.910/86, que trouxe 

modificações sobre o uso e a ocupação do solo, permitindo o aumento do gabarito 

das edificações, principalmente na região central (PMJF, 1997). 
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Tabela 4.4 - Anúncios por Década e por Tipo de Imóvel entre 1950 – 2009 - Regional Centro, 
Juiz de Fora, MG 

Década Apartamentos % Casas % Terrenos % Total 

1950 33 11,58 155 54,39 97 34,04 285 

1960 169 44,24 151 39,53 62 16,23 382 

1970 257 53,54 151 31,46 72 15,00 480 

1980 586 70,77 140 16,91 102 12,32 828 

1990 1.304 83,59 211 13,53 45 2,88 1.560 

2000 1.378 88,05 171 10,93 16 1,02 1.565 

Total 3.727 73,08 979 19,20 394 7,73 5.100 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
Tribuna de Minas - Demais anos 

Elaborado por Silvia Augusta Do Nascimento 

 

O detalhamento dos dados da pesquisa relativos ao percentual de anúncios por 

bairros e por década estão disponíveis em anexo, nas Tabelas A1.1 a A1.18. Nas 

análises a seguir estão considerados os dados de 1950 a 2009, sendo o ano de 2010 

tratado separadamente.  

 

4.4.1.1 Bairro Centro 

 

O bairro Centro, o mais populoso, com 20.752 habitantes em 2010, distribuídos 

em 8.754 domicílios permanentes, sofreu um decréscimo de 3,25%, na população 

entre 2000 e 2010. Pode-se observar uma mudança do perfil socioeconômico dos 

moradores do Centro, com certo empobrecimento de seus moradores e decréscimo 

da população entre 30 e 50 anos (- 8,04% na década, conforme Censo 2010 IBGE). 

Tal fato pode se explicar pela migração dos antigos moradores para bairros mais 

valorizados (FIGURA 4.7). 

A pesquisa apresentou, para este bairro, um número total de 1.871 de anúncios, 

entre 1950 a 200918. O processo de verticalização fica evidente pelo percentual 

decrescente, entre esses anos, de casas e terrenos (de 52,22% a 9,83% e de 24,44% 

a 3,36%, respectivamente) e o percentual crescente de anúncios de apartamentos (de 

23,33% a 86,91). (TABELA A1.1 em anexo) 

 

 

 
18  Os dados da pesquisa de todos os bairros para o ano de 2010 serão analisados em separado, ao final de cada 
Centro Regional.  
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Figura 4.7 - Foto aérea da região central de Juiz de Fora, MG  
Processo de verticalização 

  
Fonte:www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=
2ahUKEwi1yKju3e3gAhXTILkGHSH1CWIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2
F%2Faberturasimples.com.br%2Funidade%2Fjuiz-de-fora-
centro%2F&psig=AOvVaw2D9unXn6M9HoKoHwEtQS8U&ust=15519691273
57973 Acesso 06/03/2019 
 

Este crescimento intensivo, caracterizado pela verticalização e aumento da 

oferta de serviços, levou o PDDU (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano) a 

apontar em 2000 a necessidade de reorganização da estrutura do bairro, sobretudo 

viária, para conter a saturação do tráfego. Esse alerta, contudo, ainda não saiu do 

papel (PMJF, 2000). 

O triângulo central, formado pelas ruas principais do Centro (Avenidas Rio 

Branco, Presidente Itamar Franco  e Getúlio Vargas), configura uma rede de vias e 

galerias internas dos edifícios, numa característica bastante peculiar da cidade, 

proporcionando um tipo de convivência social específico, sobretudo nos calçadões. 

Registra-se a existência de edificações de relevância histórica, correspondentes aos 

estilos Neoclássico, Art Noveau e Art Decó, denotando os processos de transformação 

da Manchester Mineira (TASCA, 2010). 

Uma parte dessa região central, fora do triângulo, a chamada parte baixa (entre 

a Avenida Getúlio Vargas e a Avenida Francisco Bernardino), apresenta 

características distintas, com comércio predominante de produtos populares e de 

materiais de construção em geral. Com o crescimento da cidade e do traçado da 

Avenida Rio Branco, o eixo inicial de ocupação, que partia da Praça da Estação e 

subia a rua Halfeld, deslocou-se algumas ruas na parte superior. Na parte baixa, no 

entorno da Avenida Getúlio Vargas, ficaram situados os pontos de ônibus de acesso 

aos bairros das zonas norte, nordeste, leste e sudeste, de ocupação de baixa renda. 

Na Avenida Rio Branco, acontece a circulação sentido norte e sul, percorrendo os 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1yKju3e3gAhXTILkGHSH1CWIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Faberturasimples.com.br%2Funidade%2Fjuiz-de-fora-centro%2F&psig=AOvVaw2D9unXn6M9HoKoHwEtQS8U&ust=1551969127357973
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1yKju3e3gAhXTILkGHSH1CWIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Faberturasimples.com.br%2Funidade%2Fjuiz-de-fora-centro%2F&psig=AOvVaw2D9unXn6M9HoKoHwEtQS8U&ust=1551969127357973
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1yKju3e3gAhXTILkGHSH1CWIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Faberturasimples.com.br%2Funidade%2Fjuiz-de-fora-centro%2F&psig=AOvVaw2D9unXn6M9HoKoHwEtQS8U&ust=1551969127357973
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1yKju3e3gAhXTILkGHSH1CWIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Faberturasimples.com.br%2Funidade%2Fjuiz-de-fora-centro%2F&psig=AOvVaw2D9unXn6M9HoKoHwEtQS8U&ust=1551969127357973
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1yKju3e3gAhXTILkGHSH1CWIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Faberturasimples.com.br%2Funidade%2Fjuiz-de-fora-centro%2F&psig=AOvVaw2D9unXn6M9HoKoHwEtQS8U&ust=1551969127357973
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bairros de melhor padrão de renda de Juiz de Fora. 

O coração da cidade, devido à grande concentração de população e de 

atividades, está marcado pela heterogeneidade tanto em termos demográficos quanto 

no nível de renda e funções. Percebe-se a existência de uma fronteira econômica e 

social, separando e determinando o lugar de quem utiliza o centro da cidade, leia-se 

triângulo central, e de quem tem acesso a outra porção do centro (parte baixa), com 

características distintas.  

Quanto à tipologia dos imóveis em comercialização, enquanto o volume de 

apartamentos cresce intensamente até o ano 2000, as casas, que representavam na 

década de 1950 mais de 50% dos anúncios, ficam reduzidas a um percentual mínimo 

na última década; vale também registrar a grande redução na oferta de terrenos a 

partir dos anos 1990, com total ausência de oferta na última década (TABELA A1.1 

em anexo).   

 

4.4.1.2 Bairro São Mateus 

 

O bairro São Mateus, em contrapartida, teve um acréscimo de 7,99% de 

população entre os dois últimos Censos, chegando a 19.582 habitantes, distribuídos 

em 7.676 domicílios permanentes, com 57,78% dos domicílios auferindo rendimento 

nominal mensal acima de cinco (05) salários mínimos. (IBGE, 2010) (FIGURA 4.8). 

O bairro pode ser considerado como de classe média, com uma grande 

concentração de apartamentos de padrão médio, significativa atividade comercial e 

de serviços, escolas, ótimas vias de acesso e bem servido de transporte público. 

(TAVARES, 2006) (FIGURA 4.8) 

Figura 4.8  Vista Parcial do Bairro São Mateus, Juiz de Fora, MG 

 
Fonte:http://rezendeimoveis.com.br/blog/conheca-seu-bairro/5-motivos-para-morar-no-bairro-sao-mateus-em-juiz-

de-fora. Acesso: 06/03/2019 

http://rezendeimoveis.com.br/blog/conheca-seu-bairro/5-motivos-para-morar-no-bairro-sao-mateus-em-juiz-de-fora
http://rezendeimoveis.com.br/blog/conheca-seu-bairro/5-motivos-para-morar-no-bairro-sao-mateus-em-juiz-de-fora
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A pesquisa coletou um total de 778 anúncios, ao longo dos anos. As transações 

com apartamentos cresceram exponencialmente, passando de 2% do total em 1950 

a 94,23% na década de 2000, caracterizando também intensa verticalização. Além 

dos aspectos citados, pode-se considerar a proximidade do bairro com o centro da 

cidade e a ampliação nos anos 1980 da Avenida Independência, atual Avenida 

Presidente Itamar Franco, ligando o centro ao campus da UFJF (Regional Oeste) 

como fatores para a inflexão nas ofertas por tipo de imóveis acontecida após 1990. 

Entre 1990 e 2009, ocorreram 83,42% das ofertas de apartamentos, em contraposição 

a 20,84% de casas e 2,99% de terrenos, em relação ao total da amostra (TABELA 

A1.2 em anexo) 

  
4.4.1.3 Bairros Bom Pastor e Alto dos Passos 

 
A população do bairro Bom Pastor teve crescimento significativo entre 2000 e 

2010, de 22,06%, atingindo 6.772 habitantes, distribuídos em 2.431 domicílios 

permanentes, dos quais 74,29% auferiam uma renda de mais de cinco (05) salários 

mínimos, o índice mais alto da regional. (IBGE, 2010) 

A pesquisa coletou um total de 587 anúncios, ao longo dos anos. A tendência 

à verticalização se mantém, sendo 84,89% os anúncios de apartamentos na década 

de 2000 e apenas 0.89% de terrenos. (Tabela A1.3 em anexo) 

O loteamento Jardim Bom Pastor, que originou o bairro atual, foi lançado por 

volta de 1949, em terras que foram do Dr. Benjamin Colucci. É considerado hoje um 

tradicional bairro de classe média alta, muito próximo ao centro da cidade e onde fica 

o tradicional Clube Bom Pastor. O bairro é por excelência residencial. Nas últimas 

duas décadas da pesquisa a verticalização se intensificou com a construção de 

apartamentos de alto padrão, quando foram ofertados 76,83% do total da amostra de 

apartamentos (FIGURA 4.9). 

O bairro Alto dos Passos, localizado ao lado do bairro Bom Pastor, pode ser 

considerado como seu prolongamento. O Alto dos Passos concentra atividades 

comerciais e de serviços, como bares e restaurantes e um pequeno centro comercial. 

Conta ainda com hospitais públicos, Santa Casa e Pronto Socorro, além de clínicas 

especializadas. Em 2010 contava 4.855 habitantes (3,03% de crescimento), em 1.898 

domicílios permanentes, dos quais 58,59% tinham renda domiciliar mensal acima de 

5 salários-mínimos (IBGE, 2010). 

Mesmo sendo considerado um bairro de ligação entre a região sul e o Centro, 
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possui ainda casas e terrenos, como a pesquisa registrou: 55,30% de ofertas de casas 

e 53,13% de terrenos do total da amostra nos anos de 1980 a 2009. Entretanto, o 

número de apartamentos vem crescendo, principalmente na última década, no mesmo 

sentido da verticalização dos bairros mais centrais. A pesquisa coletou um total de 

366 anúncios ao longo dos anos, sendo que 90,30% dos anúncios da década de 2000 

foram de apartamentos. (TABELA A1.4 em anexo) 

 

Figura 4.9 Vista Parcial do Bairro Bom Pastor e Alto dos Passos, 
Juiz de Fora, MG. 

 
Fonte: https://mapio.net/s/30197135/ Acesso: 06/03/2019 

 

4.4.1.4 Bairro Jardim Santa Helena  

 

O bairro Jardim Santa Helena, conhecido como Santa Helena teve pequeno 

crescimento populacional, 3,10% entre 2000 e 2010, chegando a 6.012 habitantes, 

distribuídos em 2.180 domicílios permanentes, dos quais 71,63% auferiam uma renda 

de mais de cinco (05) salários mínimos, o segundo nível mais alto na regional. (IBGE, 

2010)  

A pesquisa coletou um total de 308 anúncios, ao longo dos anos, onde a partir 

da década de 1990 mais de 80% das ofertas foram de apartamentos (82,22% na 

década de 1990 e 89,81% na de 2000), sinalizando também aqui intensa 

verticalização. No início do período pesquisado, o bairro já apresentava significativa 

dinâmica imobiliária, quando todos os anúncios foram de casas (63,16%) e de terrenos 

(36,84%). (TABELA A1.5 em anexo) 

O bairro possui localização privilegiada aos pés do Morro do Imperador, o que 

https://mapio.net/s/30197135/
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o torna um dos mais valorizados em Juiz de Fora. Além das ruas arborizadas, a 

tranquilidade e facilidade de acesso, proximidade com o centro e a rede completa de 

comércio e serviços são aspectos diferenciadores, que dinamizam o setor imobiliário.  

A oferta de terrenos para a construção de edificações é pequena se comparada a 

outros bairros da cidade (TAVARES, 2006). 

 

4.4.1.5 Bairros de ocupação mais antiga  
 

Os bairros Granbery, Jardim Glória, Morro da Glória, Fábrica e Santa Catarina, 

de ocupação anterior ao período da pesquisa, têm poucas características em comum 

quanto à dinâmica imobiliária, além da média de crescimento do número de domicílios 

nestes bairros, que é de 32,39%, bem acima da média da regional, de 22,12% (IBGE, 

2010) 

O bairro Granbery teve crescimento populacional significativo, de 32,70% no 

último Censo, tendo 64,64% dos domicílios auferindo uma renda de mais de cinco (05) 

salários mínimos, ambos os indicadores bem acima dos outros quatro bairros deste 

grupo (IBGE,2010). Esse bairro, situado na região central, caracteriza-se como um 

dos tradicionais bairros de classe média da cidade, e possui como diferencial a 

herança arquitetônica, com casarões remanescentes do final do século XIX e início do 

XX e o Instituto Metodista Granbery, patrimônio histórico dos mais importantes de Juiz 

de Fora, inaugurado em 1889. 

A pesquisa coletou um total de 165 anúncios, ao longo dos anos. Na década 

de 2000, 85,25% foram de apartamentos, embora tenha existido uma relativa oferta 

de casas (11,48%) e pequeno percentual de terrenos (3,28%), mantendo a tendência 

de verticalização da regional. (TABELA A1.6 em anexo) 

Os indicadores dos quatro outros bairros estão próximos à media da regional, 

tanto em crescimento populacional, 7,06%, quanto em renda domiciliar, com 49,8% 

acima de cinco salários-mínimos (IBGE, 2010). 

O bairro Jardim Glória tem sua origem por volta de 1940, quando os primeiros 

moradores de uma área localizada atrás da Igreja Nossa Senhora da Glória ampliaram 

a vizinhança em direção ao pé do Morro do Imperador. Inúmeras travessas e vielas 

bem cuidadas, que ligam uma rua à outra, facilitam o acesso dos moradores, sendo 

considerada uma das primeiras iniciativas de crescimento planejado na história da 

cidade. O bairro localiza-se na divisa com o Jardim Santa Helena, oferecendo uma 

grande variedade de comércio e serviços, além de ter uma praça (Praça Armando 
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Toschi, conhecida como “Praça do Leo”) que unifica e dá ao bairro um sentimento de 

pertencimento. (Revista Lince, 1976) 

 A pesquisa coletou um total de 214 anúncios, ao longo dos anos, mostrando 

que nas últimas quatro décadas a oferta de apartamentos teve um substancial 

crescimento (de 4,31% para 30,17% do total de ofertas deste tipo de imóvel). A oferta 

de casas diminuiu (de 14,29% para 7,14%) e a de terrenos desapareceu (de 21,43% 

para 0,0%), demonstrando a verticalização da região, com a ocupação dos espaços 

vazios e substituição das antigas casas por prédios multifamiliares. (TABELA A1.7 em 

anexo) 

O Morro da Glória é um dos bairros mais antigos da cidade, que surgiu 

juntamente com o bairro Mariano Procópio, onde se fixaram os colonos alemães que 

vieram trabalhar na empresa do Comendador Mariano em fins do século XIX.  A área 

foi urbanizada pelo arquiteto Miguel Lallemond e loteada a partir de 1878 (OLIVEIRA, 

1966). Apesar de ser área antiga, a pesquisa apresentou uma fraca dinamicidade, 

menor que Jardim Glória, bairro lindeiro. Foram coletados 86 anúncios ao longo dos 

anos, dos quais 77,91% dos anúncios publicados nas duas últimas décadas, onde se 

verifica que 100% das ofertas na última década foram de apartamentos. (TABELA 

A1.8 em anexo) 

A história do bairro Fábrica se confunde com a história da cidade, já que o 10º 

Batalhão de Infantaria do Exército instalou-se no local, em 1765. Bairro operário, teve 

sua ocupação consolidada já nas primeiras décadas do século XX. As construções 

preponderantes são casas em vilas e sobrados simples e alguns prédios de 

apartamentos. Apesar de antigo, permanecem ainda áreas desocupadas ou 

subutilizadas. A permanência da linha férrea que margeia o bairro, com suas 

passagens de nível, causa grande transtorno na mobilidade da localidade, fator que 

prejudica o crescimento do local apesar de ser uma das vias de acesso à zona norte 

(OLIVEIRA, 1966). 

O bairro abriga um comércio dinâmico e instituições como o Hospital Militar, o 

Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, além de várias empresas. A pesquisa 

coletou um total de 98 anúncios ao longo dos anos, demonstrando que a dinâmica 

imobiliária permaneceu relativamente constante ao longo dos anos e mantendo certo 

equilíbrio entre os tipos de imóveis: no total da amostra são 30,61% de anúncios de 

apartamentos, 51,02% de casas e 18,37% de terrenos. (TABELA A1.9 em anexo) 
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O bairro Santa Catarina é também uma ocupação antiga próxima ao Centro. 

Abriga o Colégio Santa Catarina, inaugurado em 1909, e o Hospital Universitário. As 

construções predominantes são de casas simples ou de padrão médio e de 

apartamentos em pequenos prédios, sem elevador. Um dado interessante é que nas 

últimas três décadas da pesquisa não foram coletados anúncios de terrenos, fato que 

pode apontar para o processo de substituição das antigas casas por edificações 

multifamiliares. A pesquisa registrou 84 anúncios ao longo dos anos, predominando 

também aí a oferta de apartamentos, 86,36% na última década.   

 

4.4.1.6 Bairros originados de loteamentos mais recentes 

 

O Jardim Paineiras foi o bairro que apresentou entre 2000 e 2010 o maior 

crescimento regional, tanto em população (37,45%) quanto em número de domicílios 

(62,03%), contando em 2010 com 5.351 habitantes, distribuídos em 1.980 domicílios 

permanentes dos quais 52,73% auferiam renda domiciliar mensal de mais de cinco 

(05) salários mínimos (IBGE, 2010). 

O loteamento Jardim Paineiras começou a ser vendido em 1941, conforme 

propaganda abaixo (Figura 4.10). Situado na parte alta da região central, tem sua 

topografia recortada por morros, onde as ruas ainda conservam algumas casas com 

quintais, o que além da arborização do Morro do Imperador, torna o local agradável 

apesar de bem central. Hoje é cercado hoje de bom comércio e serviços, com escolas 

e boas vias de acesso, que interligam os bairros Jardim Santa Helena, São Mateus e 

Dom Bosco e a região oeste.  

Figura 4.10 – Lançamento do Loteamento Jardim Paineiras - 1941 

 

Fonte: Jornal Diário Mercantil de 3 de novembro de 1941  
 

A pesquisa coletou um total de 164 anúncios e demonstra que a região sofreu 

uma verticalização mais intensa nas últimas décadas, sendo muitas casas 
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substituídas por prédios multifamiliares. Entre 2000 e 2009, 85,29% dos anúncios 

publicados foram de apartamentos, 14,71% de casas e nenhum de terrenos. (TABELA 

A1.11 em anexo) 

O bairro Vale do Ipê se originou de loteamento mais recente, lançado em 1979. 

Em 2010 tinha 1.738 habitantes, em 587 domicílios permanentes, Sua população 

cresceu em 11,62% no decênio 2000-2010, caracterizando-se como de renda mais 

alta: 71,04% dos domicílios declaravam renda mensal domiciliar de mais de cinco (05) 

salários mínimos (IBGE, 2010) (FIGURA 4.11). 

 

Figura 4.11 – Lançamento do Loteamento Vale do Ipê - 1979 

 
Fonte: Diário Mercantil 25 de novembro de 1979 

 

O Vale do Ipê interliga os bairros Jardim Glória, Morro da Glória e Borboleta 

(Região Oeste). Considerado um bairro de classe média, é agradável e arborizado, 

em meio às ruas que contornam a Mata Atlântica da região, onde existe a “Cachoeira 

do Ipê”, que harmoniza a paisagem. Bairro que apresenta uma dinamicidade regular, 

predominantemente residencial, com casas e apartamentos de no máximo de três 

andares (TAVARES, 2006). 

A pesquisa, que coletou um total de 112 anúncios, mostra que a oferta de 

apartamentos e casas se mantém em equilíbrio, apresentando um discreto aumento 

na última década: 38,46% de apartamentos, 61,54% de casas e nenhuma de terrenos. 

(TABELA A1.12 em anexo) 

O Bairro Boa Vista (prolongamento ao sul da Avenida Barão do Rio Branco), 

localizado na área limítrofe da regional Centro com a Sul, é formado por alguns 

loteamentos mais recentes, ainda não totalmente ocupados. A região apresenta uma 

mescla de casas e apartamentos de alto padrão, em meio a residências simples, 

pertencentes a antigos moradores. Um exemplo deste processo é o loteamento 
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Cidade Jardim, datado do início de 1980, que é composto de casas de alto padrão 

(PMJF, 2004). 

A pesquisa coletou um total de 73 anúncios, ao longo dos anos. Todavia, os 

dados da pesquisa não refletem a dinâmica da venda dos terrenos do loteamento 

Cidade Jardim, lançado na década de 1980 para pessoas de renda mais alta. Tal fato 

pode ter a seguinte explicação: observando-se os dados do bairro Bom Pastor na 

década de 1980, registra-se que o número de ofertas de terreno triplicou (passando 

de  12,70% na década anterior para 39,68%), o que pode significar que os anúncios 

do loteamento Cidade Jardim tenham saído com a localização do bairro Bom Pastor. 

(TABELAS A1.13  e A1.3 em anexo) 

O bairro Boa Vista apresentou em 2010 acréscimo de 5,26% na população, de 

1.721 habitantes, em 586 domicílios permanentes, 66,21% dos quais auferindo uma 

renda de mais de cinco (05) salários mínimos (IBGE, 2010). 

 

4.4.1.7 Bairros populares 
 

A principal característica comum destes bairros é, evidentemente, o nível de 

renda mais baixo. À exceção do Mundo Novo, que tem 42,78% dos domicílios com 

renda domiciliar acima de 5 salários-mínimos, nos demais menos de um quarto da 

população atinge esse patamar. No geral, sua população cresceu menos que a média 

da região no último decênio, tendo havido redução em dois destes (IBGE, 2010). 

Em relação à dinâmica imobiliária, são os bairros que tiveram na pesquisa o 

menor apontamento de anúncios. A pesquisa coletou 70 anúncios em Costa Carvalho, 

48 em Santa Cecília, 40 no Mundo Novo, 23 no Dom Bosco e 13 na Vila Ozanan, 

números pouco significativos para a análise  (Tabelas A1.14 a A1.18 em anexo). Tal 

fato pode estar relacionado com a informalidade do mercado nestas áreas, onde há 

grande proporção de imóveis irregulares Barreto (2017) configurando assim tema não 

abarcado por este estudo.  

Para caracterizar a ocupação urbana nestes bairros, apresenta-se a seguir um 

resumo das características de sua formação. 

O bairro Costa Carvalho contava em 2010 com 7.669 habitantes, com 

acréscimo de 1,91% entre os Censos, morando em 2.499 domicílios permanentes, 

dos quais apenas 20,05% dos domicílios auferindo renda de mais de cinco (05) 

salários mínimos. É um bairro de localização central, perto do centro antigo de Juiz de 

Fora. Sua ocupação é de casas simples, situada em terrenos pequenos, muitas vezes 
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com a presença de várias moradias. Sua população é de poder aquisitivo baixo, com 

preponderância de até 3 salários mínimos (IBGE, 2010). 

O bairro Santa Cecília apresentava em 2010 uma população de 3.818 

habitantes, em 1.201 domicílios permanentes, dos quais 23,40% auferiam renda 

domiciliar mensal acima de cinco (05) salários mínimos (IBGE, 2010). O loteamento 

foi efetivado e vendido pelos herdeiros do Sr. João Francisco Monteiro, que tinha 

idealizado o loteamento Jardim Santa Cecília, elaborando uma planta com 23 

quadras, compostas por 652 lotes, aprovado pela Prefeitura de Juiz de Fora em 

5/07/1952, o bairro sempre teve uma infraestrutura muito precária, tendo obtido 

melhorias como água e esgoto, escola e pavimentação somente depois dos anos 1980 

(TAVARES, 2006). 

O bairro Mundo Novo é limítrofe de São Mateus, Santa Cecília e Alto dos 

Passos. Possui uma ocupação de casas e apartamentos simples que, apesar de estar 

situado na região central, é habitado por uma população de média para baixa renda. 

A sua população decresceu em 0,84% entre 2000 e 2010, contando 3.321 habitantes 

em 1.171 domicílios permanentes, dos quais 42,78% auferiam renda de mais de cinco 

(05) salários mínimos (IBGE, 2010). 

A história do bairro Dom Bosco remete à década de 1920. Sua origem está 

ligada à população quilombola e rural, que auxiliados pela obra de assistência social 

da Igreja de São Mateus, se instalou no local (TAVARES, 2006). O bairro é limítrofe 

com bairros de classe média, como São Mateus, Cascatinha, Aeroporto e São Pedro, 

permanecendo como aglomerado subnormal entre estes. As moradias são muito 

simples, onde quase todo o terreno está ocupado. O bairro Dom Bosco em 2010 

contava com 4.735 habitantes, distribuídos em 1.424 domicílios permanentes, dos 

quais apenas 18,19% tinham renda domiciliar mensal acima de cinco (05) salários 

mínimos (IBGE, 2010). 

O bairro Vila Ozanan, que faz divisa com os bairros de classe média Bom 

Pastor, Granbery e com a região Sudeste, pode ser considerado o mais pobre deste 

grupo, sendo ocupado pela população de mais baixa renda da regional Centro: apenas 

15,39% dos domicílios tinham renda domiciliar mensal acima de 5 salários-mínimos. 

Em 2010 o bairro contava com 1.611 habitantes, tendo havido um decréscimo de 

8,50% na população entre os dois Censos, contando com 488 domicílios 

permanentes, residências que não são mais que simples casebres irregulares (IBGE, 

2010). 
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4.4.1.8 Considerações Complementares sobre a Regional Centro 
 

Os dados da pesquisa do ano de 2010, que oferecem uma fotografia da 

situação no momento final da pesquisa, expostos na Tabela a seguir, ratificam a 

tendência geral de crescimento e verticalização da regional Centro, principalmente 

nos bairros Centro e São Mateus. Demonstram ainda, que os bairros Alto do Passos 

e Granbery começam a aumentar sua dinâmica. No Alto dos Passos tal fenômeno é 

corroborado pela tendência das pessoas quererem morar num bairro central e que 

vem se caracterizando como um bairro em que os serviços especializados estão 

crescendo juntamente com uma grande oferta de restaurantes e um comércio variado 

(TABELA 4.5). 

Tabela 4.5- Total de Anúncios* por Tipo no Ano de 2010 por Bairro: Centro Regional Centro 
Juiz de Fora - MG 

BAIRROS Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 N 
%/Total 

Tipo 
%/Total 
de 2010 

N 
%/Total 

Tipo 
%/Total 
de 2010 

N 
%/Total 

Tipo 
%/Total 
de 2010 

 

Centro 40 34,19 97,56 1 5,88 2,44 0 0,00 0,00 41 

São Mateus 20 17,09 86,96 3 17,65 13,04 0 0,00 0,00 23 

Bom Pastor 7 5,98 63,64 4 23,53 36,36 0 0,00 0,00 11 

Alto dos Passos 13 11,11 100,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 13 

Jardim Santa Helena 6 5,13 75,00 2 11,76 25,00 0 0,00 0,00 8 

Jardim Glória 4 3,42 100,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 4 

Granbery 9 7,69 81,82 2 11,76 18,18 0 0,00 0,00 11 

Jardim Paineiras 7 5,98 100,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 7 

Vale do Ipê 4 3,42 66,67 1 5,88 16,67 1 50,00 16,67 6 

Fábrica 1 0,85 100,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 

Morro da Glória 2 1,71 100,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 

Santa Catarina 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

Boa Vista 1 0,85 33,33 1 5,88 33,33 1 50,00 33,33 3 

Costa Carvalho 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

Santa Cecília 0 0,00 0,00 2 11,76 100,00 0 0,00 0,00 2 

Mundo Novo 2 1,71 100,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 

Dom Bosco 1 0,85 100,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 

Vila Ozanan 0 0,00 0,00 1 5,88 100,00 0 0,00 0,00 1 

TOTAL GERAL 117 100,00 86,03 17 100,00 12,50 2 100,00 1,47 136 

* Anúncios publicados no mês de abril  de 2010 
Fonte: Tribuna de Minas 

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
 

O crescimento territorial urbano intensivo desta regional, principalmente dos 
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bairros Centro, São Mateus, Bom Pastor, Alto dos Passos e Granbery, segue a 

tendência de uma grande intensificação do uso e ocupação do solo, com a oferta de 

apartamentos em detrimento da pequena disponibilidade de terrenos e casas, que se 

tornou acentuada após a década de 1980 e nos dados da pesquisa do ano de 2010, 

são consolidados. 

A Regional Centro sentiu o impacto direto da Lei Federal 6.766/79 e das Leis 

Municipais 6.909/86 que dispõem sobre as edificações, e da Lei 6.910/86, que trouxe 

modificações sobre o uso e a ocupação do solo e permitiu do aumento do gabarito 

das edificações, possibilitando abrigar mais pessoas e/ou mais atividades utilizando 

áreas com dimensões menores. Esta consequente verticalização trouxe uma 

intensificação da ocupação do solo e o agravamento de fatores como a 

impermeabilização do solo e problemas de mobilidade.  

Outro fator que pode ajudar a consolidar estes resultados está ligado 

diretamente ao poder econômico da população, que conforme demonstra o mapa a 

seguir, concentra os maiores rendimentos da cidade como um todo. (MAPA 4.3). 

 

Mapa 4.3 População com rendimentos maiores que 5 salários mínimos 
por bairro – Regional Centro 

 

FONTE: IBGE (2010) 
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4.4.2 Regional Leste 

 

O Centro Regional Leste é composto por 14 bairros, com 89.785 habitantes 

(IBGE, 2010), ou seja, 17,39% da população da cidade, sendo a terceira maior 

população e o segundo maior número de anúncios na pesquisa. É uma ocupação 

antiga em sua maior parte, tendo mais de 65% de seus bairros ocupados antes de 

1950, data inicial da pesquisa (IBGE, 2010).  

A ocupação do espaço urbano tem o predomínio de residências, sendo 

constituída por edificações de 1 e 2 pavimentos, havendo alguma incidência de 3 a 4 

pavimentos, com lotes de pequenas dimensões. Destaca-se a implantação de 

loteamentos residenciais de padrão classe média, como o Jardim do Sol e Bosque 

dos Pinheiros (próximo ao São Bernardo), existindo também áreas de ocupação 

subnormal em precárias condições (TAVARES, 2006). 

 A atividade econômica preponderante da região é formada por empresas de 

pequeno porte, tendo forte vinculação com a área central. Embora localizada bem 

próxima à regional Centro, a região difere em termos socioeconômicos, sendo 

composta por bairros de baixa renda, que apresentavam em 1991 renda média dos 

chefes de família de 2,12 salários mínimos, sendo que a maior parte (62,2%) recebia 

até 2 salários mínimos (PMJF, PDDUJF, 2004). Segundo os dados do Censo IBGE 

de 2010, à exceção de dois bairros com renda maior, Bairu e São Bernardo, a situação 

permaneceu semelhante: cerca de dois terços da população (67,07%) vive em bairros 

onde menos de um quarto dos domicílios têm renda domiciliar mensal acima de 5 

salários-mínimos. (TABELA 4.6) 

Estes dados sugerem ainda uma significativa atividade de construção de novas 

moradias nesta área: mesmo nos bairros onde a taxa de crescimento populacional foi 

negativa ou menor que a média da Regional, de 4,81% entre os Censos, o número de 

moradias cresceu pelo menos o dobro, chegando a quatro vezes no caso de Bairu. 
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Tabela 4.6 - Dados Socioeconômicos da Regional Leste por Bairro de 2000 e 2010 

Bairros População 

Residente 

2000 

População 

2010 

% 

Cresci

mento 

Domicílios 

2000 

Domicílios 

2010 

Próprios % 

Cresci

mento 

% 

Pró 

prio 

%.> 5 

SM 

Bairu 4.461 4.667 4,62 1.343 1606 1.021 19,58 63,57 58,34 

Bonfim 2.742 2.917 6,38 772 977 650 26,55 66,53 23,54 

Botanagua 1.347 1.353 ,45 428 490 254 14,49 51,84 35,71 

Centenário 1.220 1.195 -2,05 351 407 272 15,95 66,83 28,50 

Cesário Alvim 

 
1.091 1.228 12,56 361 453 249 25,48 54,97 26,27 

Grajaú 6.420 6.789 5,75 1.853 2.244 1.413 21,10 62,97 24,87 

Linhares 10.755 11.667 8,48 3.013 3.700 2.540 22,80 68,65 12,38 

Manoel 

Honório 
6.374 6.6483 1,71 2.006 2.303 1.304 14,81 56,62 37,65 

Meggiolário 6.612 6.390 -3,36 1.967 2.146 1.411 9,40 65,75 15,24 

Progresso 16.986 18.390 8,27 4.815 6.010 40.53 24,82 67,44 18,10 

Santa Rita de 

Cássia 
5.448 6.129 13,05 1.445 1.865 1.496 29,07 80,21 6,65 

São Benedito 14.407 14.693 1,99 4.045 4.708 3.211 16,39 68,20 12,34 

São Bernardo 3.541 3.649 3,05 1.080 1.253 861 16,02 68,72 41,90 

Vitorino Braga 4.263 4.205 -1,36 1.245 1.417 843 13,82 59,49 28,86 

Regional Leste 85.667 89.785 4,81 24.,724 29,579 19.578 19,64 66,19 64,41 

Fonte: IBGE Censo 2000 e 2010 
Elaborado por  Silvia Augusta Do Nascimento 

 

 

A pesquisa coletou 1.131 anúncios, perfazendo o total de 11,81% da amostra 

total de 9.576 anúncios. Na Tabela 4.7 abaixo, os anúncios estão distribuídos entre 

os 14 bairros e, no Mapa 4.4, é possível visualizar os bairros que tiveram 

movimentação mais relevante no mercado imobiliário, entre o período de 1950 a 2010, 

que foram Bairu, Grajaú, Manoel Honório, São Bernardo, Vitorino Braga e Progresso. 

Nestes, a pesquisa somou 867 anúncios, correspondendo a 76,66% do total da 

Regional. Nos demais, a amostra é pouca significativa: Bonfim, Meggliolário/Nossa 

Senhora Aparecida, São Benedito, Linhares, Santa Rita e Centenário, sendo que os 

bairros Cesário Alvim e Botanágua não apresentaram anúncios no período 

pesquisado.  
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Tabela 4.7 - Total de anúncios* da regional leste no período de 1950 a 2010 por bairro e tipo de 
imóvel Juiz de Fora – MG 

Bairros Apartamentos 
 

Casas Terreno Total  

 N % Total 
tipo 

% Tipo 
2010 

N % Total 
tipo 

% Tipo 
2010 

N % Total 
tipo 

% Tipo 
2010 

 

Bairu 147 37,6 53,45 82 17,08 29,82 46 25,84 16,73 275 
Grajaú 38 9,72 29,33 61 12,71 46,92 31 17,42 23,85 130 
Manoel  
Honório 

60 15,35 47,24 49 10,21 38,58 18 10,11 14,17 127 

São 
Bernardo 

42 10,74 35,29 57 13,96 56,3 10 5,62 8,4 119 

Vitorino 
Braga 

29 7,42 25,66 69 14,38 61,06 15 8,43 13,27 113 

Progresso 24 6,14 23,3 66 13,75 64,08 13 7,3 12,62 103 
Bonfim 22 5,63 34,92 35 7,29 55,56 6 3,37 9,52 63 
N. S 
Aparecida 

6 1,53 9,84 42 8,75 68,85 13 7,3 21,31 61 

São 
Benedito 

8 2,05 15,69 32 6,67 62,75 11 6,18 21,57 51 

Linhares 10 2,56 20 26 5,42 52 14 7,87 28 50 
Santa Rita 4 1,02 13,79 25 5,21 86,21 0 0 0 29 
Centenário 1 0,26 10 8 1,67 80 1 0,56 10 10 

Total 391 100 34,57 480 100 42,44 178 100 15,74 1.331 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 à 2000 
Fonte: Diário da Tarde – 1950 a 1980; 1987 a 1992 
Tribuna de Minas – Demais anos  

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 

Mapa 4.4 Total de anúncios imobiliários 1950 a 2010 – Regional Leste 

 
Fonte: IBGE (2010) 
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora 

 

 

Na Tabela 4.8 a seguir, que apresenta a variação do número de ofertas 

coletadas na pesquisa por décadas, pode-se observar um aspecto característico da 
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Regional Leste: o número de ofertas de casas, obviamente maior nas três primeiras 

décadas, permanece equilibrado com as ofertas de apartamentos nas décadas 

seguintes, confirmando as características gerais descritas acima. A progressiva 

redução das ofertas de terrenos segue a tendência geral da ocupação dos espaços e 

pode estar relacionada ainda com o crescimento do número de moradias bem maior 

que o populacional. 

 
Tabela 4.8 : Anúncios por Década e Tipo de Imóvel  1950-2009 - Regional LESTE 

Década Apartamentos % Casas % Terrenos % Total 

1950  0,00 78 63,41 45 36,59 123 

1960 14 10,00 79 56,43 47 33,57 140 

1970 35 23,03 85 55,92 32 21,05 152 

1980 60 39,22 57 37,25 36 23,53 153 

1990 135 48,39 126 45,16 18 6,45 279 

2000 126 49,80 127 50,20  0,00 253 

Total 370 33,64 552 50,18 178 16,18 1.100 

*Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 à 2000 
Fonte: Diário da Tarde – 1950 a 1980; 1987 a 1992 
Tribuna de Minas – Demais anos  

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 

Os seis bairros com maior dinamismo serão tratados separadamente, e os 

demais de forma conjunta. Cabe ressaltar que os quadros referentes à análise dos 

bairros a seguir fazem parte das Tabelas A 2.1 a A 2.12 em anexo e contemplam os 

anúncios entre 1950 e 2009, sendo o ano de 2010 discutido separadamente ao final. 

 
4.4.2.1 Bairro Bairu 
 
O loteamento Parque Bairu foi lançado pela Sociedade Anônima de 

Loteamentos Populares no ano de 1950, visando um público de classe média, como 

contraponto ao Jardim Bom Pastor, localizado na extremidade sul da Avenida Barão 

do Rio Branco, que se destinava a um público de renda mais alta. Sua extensão era 

de 8 alqueires geométricos, perto de 390.000 metros quadrados, oriundos da Fazenda 

da Divisa. Os recortes de jornais mostrados nas Figuras 4.12 e 4.13 a seguir ilustram 

o lançamento do loteamento inicial (DIÁRIO DA TARDE, 1950). 

O bairro Bairu, como ficou conhecido, já apresentou anúncios de apartamentos 

na década seguinte ao seu lançamento. Hoje é ocupado por um percentual maior de 

apartamentos, em prédios pequenos na sua grande maioria, o que dá ao bairro uma 

agradável sensação visual, pois estes se integram às casas, proporcionando uma 
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paisagem sem grandes contrastes. Um componente urbano importante é a Praça da 

Baleia, que fica no coração do bairro e é opção de lazer para os moradores. O bairro 

possui uma dinâmica comercial, com um comércio variado, além de escolas e clinicas. 

A dinâmica imobiliária atual é acentuada, por ser central e oferecer atrativos como 

bons equipamentos urbanos e bom transporte público (COUTO, 1997). 

 

Figura 4.12: Lançamento do Loteamento Parque Bairu 

 

Fonte: Diário da Tarde, 26 de junho 1950 

 

A população do bairro em 2010 era de 4.667 habitantes, em 1.606 domicílios 

permanentes, tendo havido um crescimento de 4,62% entre os últimos Censos. 

Considerado de classe média, o bairro tinha 58,34% dos domicílios com renda mensal 

de mais de cinco (05) salários mínimos (IBGE, 2010). 

A pesquisa registrou 270 anúncios no bairro (24,31% da Regional) entre 1950 

e 2009. Observa-se na pesquisa que a oferta de terrenos chega a ser nula na última 

década, o que denota a pouca presença de espaços vazios. Embora a oferta de 

apartamentos tenha sido crescente, chegando a 71,83% dos anúncios na década de 

2000, a oferta de casas permaneceu relativamente constante, em torno de 30% dos 

anúncios ao longo dos anos, o que indica que o bairro consegue manter equilíbrio 

entre estes dois produtos imobiliários. Outro aspecto evidente é a intensificação da 

dinâmica do mercado a partir dos anos 1980, seguindo a tendência geral da cidade 

(TABELA A2.1 em anexo). 
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4.4.2.2 Grajaú 

O loteamento Grajaú foi lançado em cinco etapas: as duas primeiras em 1948 

e 1950, as posteriores em anos seguintes. O bairro contou desde o início com 

equipamentos públicos, tais como água, luz, esgoto e vias pavimentadas, além de 

escolas, comércio e bom transporte público. A entrada do bairro é feita pela Avenida 

Nossa Senhora do Líbano, que corta também os bairros Vitorino Braga e Nossa 

Senhora Aparecida, apresentando vias públicas bem íngremes. A Figura 4.13 ilustra 

a segunda etapa de lançamento do loteamento Grajaú. 

 

Figura 4.13 Segunda Etapa de Lançamento do Loteamento Grajaú 

 

Fonte: Diário da Tarde, 1950 

 

O loteamento, vizinho do Parque Bairu, foi lançado para atender a um público 

de renda mais baixa. Em 2010 a população do bairro era de 6.789 habitantes, tendo 

crescido 5,74% entre Censos, morando em 2.244 domicílios permanentes, dos quais 

apenas 24,87% declararam renda domiciliar mensal de mais de cinco (05) salários 

mínimos (IBGE, 2010).  

A pesquisa demonstra que a oferta de lotes, inicialmente a maioria dos 

anúncios na década de 1950, 52,0%, veio em queda ano a ano, até zerar na última 

década pesquisada. Em relação às casas, todavia, a oferta se manteve relativamente 

constante no período da pesquisa (de 48,00% a 41,67%). Já a oferta de apartamentos 

cresceu ao longo dos anos, chegando a 58,33% na última década, em patamar 

levemente superior às casas, indicando o baixo índice de verticalização do bairro 
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(TABELA A2.2 em anexo). 

 

 

Figura 4.14 Vista parcial do Bairro Grajaú 

 
Fonte: http://manciniecunha.com.br/Detalhes/cobertura-2-quartos-para-venda-bairro-
grajau-juiz-de-fora/89d986ad-552b-4258-af09-63aef34bbf9e Acesso 13 de março de 

2019. 
 

4.4.2.3 Manoel Honório 

 

A população do bairro Manoel Honório em 2010 era de 6.483 habitantes, tendo 

ocorrido pequeno crescimento entre os Censos (1,71%), ocupando 2.303 domicílios 

permanentes, dos quais 37,65% declararam renda mensal acima de cinco salários 

mínimos (IBGE, 2010).  

O bairro é cortado pela Avenida Barão do Rio Branco e margeia parte do Rio 

Paraibuna, podendo ser considerado, juntamente com São Mateus e Alto do Passos, 

como sendo o centro expandido da cidade de Juiz de Fora. Além de ser um bairro de 

ligação, possui um comércio variado e bem movimentado, com eficiente transporte 

público, que serve de centralidade para os bairros ao redor (Bairu, Grajaú, Nossa 

Senhora Aparecida, Progresso e outros). Tudo isso reforça as características desde 

bairro antigo, datado de 1892, quando o Tenente Coronel Manoel Honório de Campos, 

doou esta área à Prefeitura para a construção de ruas, avenidas e praças (TAVARES, 

2006). 

Assim, anteriormente ao período da pesquisa esta localidade já se encontrava 

consolidada, o que é visível pela preponderância da oferta de casas sobre a de 

http://manciniecunha.com.br/Detalhes/cobertura-2-quartos-para-venda-bairro-grajau-juiz-de-fora/89d986ad-552b-4258-af09-63aef34bbf9e
http://manciniecunha.com.br/Detalhes/cobertura-2-quartos-para-venda-bairro-grajau-juiz-de-fora/89d986ad-552b-4258-af09-63aef34bbf9e
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terrenos na primeira década da pesquisa. Com o passar dos anos e o crescimento da 

cidade em seu entorno, o bairro sofre modificações, quando os espaços vazios se 

tornam escassos (fato refletido na redução da oferta de terrenos), a oferta de casas 

declina e a de apartamentos cresce (FIGURA 4.15) 

A pesquisa coletou um total de 124 anúncios entre 1950 e 2009. Na última 

década, os anúncios de apartamentos representaram 87,50% do total e 12,50% de 

casas, não tendo havido nenhuma oferta de terrenos. Um dado relevante é que hoje 

o bairro tem forte aptidão comercial e a pesquisa não buscou por esses imóveis (lojas, 

salas, galpões) (TABELA A2.3 em anexo). 

 

Figura 4.15 Vista Parcial do Bairro Manoel Honório 

 
Fonte: https://tribunademinas.com.br/noticias/economia/30-11-2017/os-privilegios-de-morar-no-

manoel-honorio.html Acesso 13 de março de 2019 
 

 

4.4.2.4 São Bernardo  

 

O bairro São Bernardo em 2010 contava com 3.649 habitantes, em 1.253 

domicílios permanentes, dos quais 41,90% auferiam renda domiciliar mensal de mais 

de cinco (05) salários mínimos (IBGE, 2010).  

Bairro operário, teve como seus primeiros moradores os trabalhadores da Cia. 

https://tribunademinas.com.br/noticias/economia/30-11-2017/os-privilegios-de-morar-no-manoel-honorio.html
https://tribunademinas.com.br/noticias/economia/30-11-2017/os-privilegios-de-morar-no-manoel-honorio.html


 

 

164 
 

 

Têxtil Bernardo Mascarenhas, localizada na Avenida Getúlio Vargas. O bairro está 

localizado na margem leste do Rio Paraibuna, na mesma direção do centro da cidade. 

Esta localização foi determinante para a ocupação originária pela classe operária, que 

buscava lugares baratos e próximos ao centro para morar. Sua ocupação não é 

oriunda de um loteamento, sendo suas vias estreitas e com equipamentos urbanos 

precários (COUTO, 1997). 

A pesquisa coletou um total de 118 anúncios ao longo de 1950 a 2009, a 

maioria de casas (55,93%). Na última década, a oferta de terrenos foi nula e o 

percentual de ofertas de casas foi de 76,92%, três vezes superior ao de apartamentos 

(23,08%), dado coerente com as características da ocupação do bairro (Tabela A2.4 

em anexo). 

 

4.4.2.5 Vitorino Braga  

 

O bairro margeia o Rio Paraibuna na margem leste, na região contígua à parte 

antiga do centro da cidade. Tem como bairros limítrofes São Bernardo, Grajaú e 

Centro. Por ser um bairro antigo, já estava também consolidado no período inicial da 

pesquisa e, ainda hoje, sua ocupação é majoritariamente de casas e apartamentos 

simples, formada por construções antigas com baixo nível de conservação 

(TAVARES, 2006). 

A população do bairro Vitorino Braga era de 4.205 habitantes em 2010, com 

1.417 domicílios permanentes. O Censo registrou que a renda mensal domiciliar acima 

de cinco salários mínimos atingia 28,86% dos domicílios (IBGE, 2010).  

A pesquisa coletou um total de 109 anúncios entre 1950 e 2009. O alto 

percentual de ofertas de casas no período entre 2000 e 2009, de 70% versus a de 

apartamentos, de 30%, demonstra a permanência das características originais do 

bairro (Tabela A2.5 em Anexo). 

 

4.4.2.6 Bairro Progresso 

 

O bairro Progresso, de acordo com Censo do IBGE de 2010, apresentou uma 

população de 18.390 habitantes, distribuídos em 6.010 domicílios permanentes.  

Houve um acréscimo de 8,27% na população e de 24,82% no número de domicílios, 

entre os Censos. Quanto ao rendimento nominal mensal, 18,10% dos domicílios 
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auferiam uma renda de mais de cinco salários-mínimos em 2010 (IBGE, 2010). 

O bairro Progresso começou a ser loteado em 1965, seus loteadores foram 

Massaud Slayman Chaha e Alencar Medeiros, começando a ser comercializado e 

habitado da primeira metade da década de 1970 (RODRIGUES, 2017). 

A pesquisa coletou um total de 98 anúncios entre 1950 e 2009, sendo 

predominantes as ofertas de casas, 63,27% do total. Também aqui a oferta de 

terrenos é nula na última década, apontando para o adensamento do bairro, visível 

pelo citado crescimento do número de domicílios entre os últimos Censos (Tabela 

A2.6 em Anexo). 

 
4.4.2.7 Bairros com pequena dinâmica imobiliária formal  

 
Os bairros da regional Leste com menor dinâmica imobiliária nos resultados da 

pesquisa são também os que apresentam indicadores mais baixos de renda domiciliar, 

entre 6,65% e 23,54% de domicílios com renda superior a 5 salários mínimos. Santa 

Rita de Cássia, Linhares, Nossa Senhora Aparecida (Meggliolário) e Bonfim 

circundam o bairro Bairu, que tem os melhores indicadores de renda da regional. Além 

destes, apenas São Benedito, localizado mais ao sul e mais próximo ao Centro, está 

entre os de renda mais baixa (IBGE, 2010). 

O bairro Nossa Senhora Aparecida, antiga Vila Meggliolário, situado entre o 

Manoel Honório e Grajaú teve sua urbanização após sua ocupação o que trouxe ao 

mesmo, sérios problemas de infraestrutura (TAVARES, 2006). Com uma ocupação 

preponderante de casas simples, onde no mesmo terreno são construídas várias 

habitações sem nenhuma legalização, ou um apoio técnico (TAVARES, 2006). A 

pesquisa apontou uma dinâmica decrescente ao longo dos anos neste bairro, fato que 

pode ser explicado pelo grande número de imóveis irregulares. O início da pesquisa 

coincide com o início da sua ocupação: naquele momento a oferta de terrenos estava 

por volta de 35% e de casas 65%, já na última década pesquisada nenhum terreno foi 

ofertado e o percentual de casas foi de 88% e de apartamentos 12% (TABELA A2.7 

em Anexo). 

O bairro Bonfim vem apresentando um discreto aumento de ofertas de 

apartamentos nas duas últimas décadas (66,67% e 47,06%) o que pode estar ligado 

ao poder econômico de seus moradores (Tabela A2.8 em Anexo). 

Estes oito bairros contavam em 2010 com uma população de 45.602 
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habitantes, ou seja, 50,79% da população da Regional. O crescimento populacional 

entre os Censos foi de 4,54%, ao passo que o número de domicílios cresceu quatro 

vezes mais, 19,09%. Considerando que a pesquisa não coletou número significativo 

de anúncios, não será possível análise específica da dinâmica imobiliária dos mesmos 

(IBGE, 2010). 

O bairro Linhares, situado à margem oriental do Rio Paraibuna, teve suas 

primeiras ocupações no final dos anos 40 do século XX. Em 1966, a Penitenciária 

Regional José Edson Cavalieri foi inaugurada, tendo recebido presos políticos durante 

seus primeiros anos. O bairro hoje apresenta muitos problemas de infraestrutura, vez 

que sua ocupação se deu sem uma prévia assistência do poder público, suas vias são 

estreitas, sem um traçado pré-definido, os equipamentos urbanos escassos e às 

vezes inexistentes. Com uma densidade populacional considerável, suas casas são 

simples sem grandes estruturas, com alguma exceção no núcleo do bairro, onde o 

comércio se faz presente (PMJF, 2004). (FIGURA 4.16). 

 

Figura 4.16 - Vista Parcial do Bairro Linhares 

 
Fonte: https://mapio.net/pic/p-130699414/ Acesso 13 de março de 2019. 

 

A pesquisa nos bairros Linhares, São Benedito e Santa Rita de Cássia 

apresentou números que indicam uma fraca dinâmica nas três primeiras décadas 

https://mapio.net/pic/p-130699414/
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(1950 a 1979), com uma leve ascensão na quarta (19980 a 1989) e com o melhor 

resultado na quinta (1990 a 1999), sendo que na última (2000 a 2009) o resultado foi 

decrescente. O tipo imobiliário predominante na região é de casas (Tabelas A2.9, 

A2.10 e A2.11 em Anexo).  

De forma geral, nestes bairros a urbanização ocorreu após sua ocupação, 

preponderantemente de casas simples, muitas vezes com várias habitações 

construídas no mesmo terreno, sem regularização. Existem vários aglomerados de 

habitações subnormais nestes bairros e parte destes têm ruas íngremes, como é o 

caso de Linhares, São Benedito e Santa Rita de Cássia (TAVARES, 2006). 

O bairro Centenário teve apenas 10 ofertas coletadas na pesquisa, e Cesário 

Alvim e Botanágua nenhuma oferta, apesar de terem indicadores de renda um pouco 

melhores. (TABELA A2.12 em Anexo). 

 

4.4.2.8 Considerações Complementares sobre a Regional Leste 

 
Tabela 4.9 - Total de anúncios* por tipo no ano de 2010 por bairro Centro Regional Leste- 

 Juiz de Fora - MG 

Bairros Apartamento Casa Terreno Total 

 N 
%/Total 

Tipo 
%/Total 
de 2010 

N 
%/Total 

Tipo 
%/Total 
de 2010 

N 
%/Total 

Tipo 
%/Total 
de 2010 

 

Bairu 3 14,29 60,00 2 18,18 40,00 0 0,00 0,00 5 

Grajaú 1 4,76 100,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 

Manoel Honório 3 14,29 100,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 3 

São Bernardo 0 0,00 0,00 1 9,09 100,00 0 0,00 0,00 1 

Vitorino Braga 3 14,29 75,00 1 9,09 25,00 0 0,00 0,00 4 

Progresso 1 4,76 20,00 4 36,36 80,00 0 0,00 0,00 5 

Bonfim 1 4,76 50,00 1 9,09 50,00 0 0,00 0,00 2 

Nossa senhora 
aparecida 

0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

São benedito 4 19,05 100,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 4 

Linhares 4 19,05 100,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 4 

* Anúncios publicados no mês de abril do ano de 2010 
Fonte: Tribuna de Minas  

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 

Outro aspecto importante, os dados relativos ao nível socioeconômico da 

Regional, apresentados no Mapa a seguir, evidenciam que os bairros de maior 

dinâmica imobiliária são aqueles com melhor nível de renda domiciliar (à exceção do 
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Bairro Progresso) e são os mais próximos à região mais central da cidade. 

 

 

Mapa 4.5 - População  com rendimentos maiores que 5 salários mínimos 
por bairro – Regional Leste. 

 
Fonte: IBGE (2010) 

 

Os dados da pesquisa de 2010 corroboram que os bairros Bairu, Manoel 

Honório e Vitorino Braga continuam com a melhor dinâmica imobiliária da regional, 

sendo que os bairros Progresso, São Benedito e Linhares, antes apresentados com 

baixo número de ofertas, passam a  acompanhar os números dos bairros mais 

dinâmicos. Todavia o tipo imobiliário apartamento vem aparecendo com mais 

destaque, o que no futuro poderá representar uma discreta verticalização, o que 

poderá ser posteriormente estudado. 

 
4.4.3 Regional Norte 

 

O Centro Regional Norte é composto por 16 bairros, onde viviam 106.355 

pessoas segundo o Censo 2010 do IBGE, ou seja, 20,60% da população da cidade, 

a segunda maior do município. Apresenta, no entanto, densidades demográficas 

baixas, especialmente nos bairros Represa, Remonta e Barreira do Triunfo. (PMJF 
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/IBGE, 2000, 2010). 

A Regional aparece a partir dos anos 1980 como a de maior potencial de 

adensamento, junto com a Regional Oeste, devido a um conjunto de facilidades 

infraestruturais: o sistema viário ampliado, a captação e adução de água facilitada 

pela proximidade dos dois principais mananciais de Juiz de Fora e a presença de 

grandes equipamentos geradores de emprego e de núcleos terciários fortes, como 

Benfica. 

Essas facilidades também se referem ao próprio relevo, reforçando sua 

vocação industrial, ao proporcionar a integração com a Área Central, pelo vale do Rio 

Paraibuna e à sua posição geográfica, sendo cortada no extremo norte pela BR-040, 

rodovia federal que liga a cidade aos principais centros do país. Além disso, encontra-

se aí o Porto Seco (região de Dias Tavares), onde são comercializados os produtos 

de importação e exportação (TAVARES, 2006). 

Efetivamente, a área tem sido alvo de ocupação intensificada, sobretudo a 

partir de seu crescimento industrial, que tem ocasionado alteração da antiga paisagem 

de fazendas desocupadas por novos loteamentos urbanos (RODRIGUES, 2013). 

Os bairros da Regional têm formação e características de ocupação bastante 

distintas entre si, desde a sua origem-bairro como Benfica, originados em meados do 

século XIX, e loteamentos lançados nos últimos anos do período pesquisado, a 

exemplo de Fontesville no bairro de Francisco Bernardino- até sua composição 

socioeconômica - bairros com população de baixa renda, como Represa (apenas 

8,38% de domicílios com renda superior a 5 salários-mínimos) e bairros com 

população em faixas superiores de renda, como Remonta (44,0% dos domicílios com 

renda acima de 5 salários-mínimos) (IBGE, 2010). 

Os cinco bairros mais populosos - Benfica, Barbosa Lage, Santa Cruz, 

Francisco Bernardino e Nova Era - concentram 67,16% da população, em 70,57% dos 

domicílios, ao passo que os cinco menos populosos - Barreira do Triunfo, Carlos 

Chagas, Represa, Remonta e São Dimas - contam com apenas 5,43% da população 

regional, pouco mais de cinco mil moradores, como apresentado na Tabela 4.10. Cabe 

ressaltar o alto percentual de crescimento do número de domicílios entre os Censos 

no conjunto dos bairros da Regional, 31,14%, o dobro do crescimento populacional, 

que foi de 15,15%. 
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Tabela 4.10 - Dados Socioeconômicos da Regional Norte por Bairro de 2000 e 2010 

Bairros População 

Residente 

2000 

População 

2010 

% 
Cresci
mento 

Domicílios 

2000 

Domicílios 

2010 

Próprios % 

Cresci
mento 

% 

Pró- 

prio 

%.> 5 SM 

Barbosa 
Lage 

12.277 12.704 3,48 3.392 4.091 2.988 20,61 73,04 20,41 

Barreira do 
Triunfo 

2.273 2.737 20,41 602 843 525 40,03 62,28 15,54 

Benfica 18.211 23.045 27,24 4.909 6.972 4.889 42,02 70,12 16,25 

Carlos 
Chagas 

1.861 1.818 -2,31 458 556 436 21,40 78,42 33,99 

Cerâmica 3.216 3.195 -0,65 973 1.078 669 10,79 62,06 24,49 

Esplanada 3.073 3.065 -0,59 902 1.000 666 10,86 66,60 16,30 

Francisco 

Bernardino  
8.354 12.283 47,03 2.276 3.936 2.789 72,93 70,86 18,11 

Industrial 3.107 3.017 -2,90 913 1.005 620 10,08 61,69 25,68 

Jardim 
Natal 

5.168 5.177 0,17 1.451 1.652 1.200 13,85 72,64 9,56 

Jokey Clube 4.807 4.763 -0,92 1.302 1.424 1.118 10,14 77,96 13,11 

Monte 
Castelo 

5.552 5.798 4,43 1.546 1.833 1.293 18,56 70,54 23,18 

Nova Era 7.781 10.631 36,63 2.148 3.288 2.147 53,07 65,30 21,93 

Remonta 396 469 18,43 101 150 97 48,51 64,67 44,00 

Represa 673 640 -4,90 161 179 124 11,18 69,27 8,38 

Santa Cruz 15.514 16.864 8,70 4.148 5.160 3.747 24,40 72,62 10,78 

São Dimas 200 159 -20.50 54 49 33 -9,26 67,35 28,57 

Regional 
Norte 

92.363 106.355 15,15 25.336 33.226 23.341 31,14   

Fonte: IBGE Censos 2000 e 2010. 
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 

Os cinco bairros mais populosos concentram também a maior parte dos 

anúncios, 65,35% do total da regional. Na Tabela 4.11 a seguir se pode verificar ainda 

que dez dos dezesseis bairros registraram menos que 50 anúncios durante todo o 

período da pesquisa, denotando uma dinâmica imobiliária formal pouco significativa 

e, em parte destes, irrelevante.  

Estes dados evidenciam uma característica marcante da dinâmica imobiliária 

nesta Regional. Trata-se do equilíbrio entre as ofertas de apartamentos, terrenos e 

casas, com predomínio destas últimas. No total da pesquisa, foram coletados 23,31% 

de anúncios de terrenos, 32,87% de apartamentos e 43,82% de casas. 
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Tabela 4.11 - Total de anúncios* da regional norte no período de 1950 a 2010 por bairro e tipo 
de imóvel - Juiz De Fora – MG 

BAIRROS Apartamento Casa Terreno TOTAL 

  N 
%/Total 

Tipo 
%/Total 
de 2010 

N 
%/Total 

Tipo 
%/Total 
de 2010 

N 
%/Total 

Tipo 
%/Total 
de 2010 

  

Benfica 62 24,03 40,26 60 17,44 38,96 32 17,49 20,78 154 

Barbosa lage 74 28,68 53,24 48 13,95 34,53 17 9,29 12,23 139 

Francisco 
bernardino 

22 8,53 19,82 66 19,19 59,46 23 12,57 20,72 111 

Nova Era 22 8,53 32,84 21 6,10 31,34 24 13,11 35,82 67 

Jóquei Clube 9 3,49 16,36 27 7,85 49,09 19 10,38 34,55 55 

Industrial 16 6,20 31,37 23 6,69 45,10 12 6,56 23,53 51 

Barreira do 
Triunfo 

23 8,91 53,49 7 2,03 16,28 13 7,10 30,23 43 

Cerâmica 7 2,71 16,67 28 8,14 66,67 7 3,83 16,67 42 

Santa Cruz 3 1,16 7,14 23 6,69 54,76 16 8,74 38,10 42 

Monte Castelo 12 4,65 35,29 18 5,23 52,94 4 2,19 11,76 34 

Carlos Chagas 3 1,16 17,65 11 3,20 64,71 3 1,64 17,65 17 

Jardim Natal 3 1,16 18,75 4 1,16 25,00 9 4,92 56,25 16 

Esplanada 2 0,78 25,00 5 1,45 62,50 1 0,55 12,50 8 

Represa 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 3 1,64 100,00 3 

Remonta 0 0,00 0,00 2 0,58 100,00 0 0,00 0,00 2 

São Dimas 0 0,00 0,00 1 0,29 100,00 0 0,00 0,00 1 

TOTAL  258 100,00 32,87 344 100,00 43,82 183 100,00 23,31 785 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2010 
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
Tribuna de Minas - Demais anos 

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Mapa 4.6 – Total de anúncios imobiliários por bairro -1950 a 2010  
 Regional Norte  

 

 
Fonte: IBGE (2010) 
Prefeitura de Juiz de Fora (2018) 

 

Estes números refletem uma das principais características da ocupação dessa 

região, o crescimento do número de moradias sendo constituído em sua maior parte 

por pequenas construções, em novos loteamentos e ocupações, nos espaços vazios 

entre o Centro e o extremo norte da cidade. 

A construção das moradias populares que foram sendo implantadas a partir do 

surgimento e evolução dos bairros da Regional Norte, incluindo Benfica, foi em grande 

parte possibilitada pela existência da linha de bondes, principal sistema de transporte 

da época. A incorporação dos novos bairros ocorreu a partir dos anos 30, 

principalmente a partir do povoamento mais intenso de Benfica (PMJF, 2004). Porém, 

entre os anos 1950 e 2010, mais especificamente após 1978, conforme denota o 

gráfico na Figura 4.4, a dinâmica imobiliária da Regional Norte se intensifica de tal 

forma que hoje os vazios urbanos quase não existem. A pesquisa realizada apontou 

que nas décadas de 1970 e 1980 as ofertas de terreno corresponderam 

respectivamente a 41,30% e 39,83% das ofertas na região, ao passo que entre 2000 

a 2009 esta foi de apenas 7,27% dos anúncios no período. Em contraponto, a oferta 
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de apartamentos neste último período (2000 a 2009) foi de 46,9% e de casas 45,8% 

do total (Tabela 4.12) O acesso Norte, remodelado e ampliado nos anos 1980, foi o 

principal fator para o crescimento dos bairros da região Norte (TAVARES, 2006). 

Esta mudança no padrão das ofertas é uma das evidências principais, ao se 

considerar a evolução temporal do mercado imobiliário na Regional, conforme os 

dados da pesquisa apresentados na Tabela 4.12. Outra evidência é que ocorre 

também aqui uma inflexão no mercado a partir da década de 1980: 81,84% das ofertas 

ocorrem nas três últimas décadas.  

 

Tabela 4.12 Anúncios por década e tipo de imóvel- Regional Norte – 1950-2010 

Década Apartamento % Casas % Terrenos % Total 

1950 0 0,00 21 52,50 19 47,50 40 

1960 0 0,00 21 40,38 31 59,62 52 

1970 3 6,52 24 52,17 19 41,30 46 

1980 24 20,34 47 39,83 47 39,83 118 

1990 93 40,61 92 40,17 44 19,21 229 

2000 129 46,91 126 45,82 20 7,27 275 

Total 249 32,76 331 43,55 80 23,68 760  

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2010 
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
Tribuna de Minas - Demais anos 

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
 

Para a análise inicial de cada bairro, estes serão apresentados em dois grupos, 

adotando-se como critério a dinâmica imobiliária representada pelo número de ofertas 

pesquisadas. Assim, no primeiro grupo os quatro bairros de maior movimentação, 

Benfica, Barbosa Lage, Francisco Bernardino e Nova Era e, no segundo, os doze 

outros, Barreira do Triunfo, Carlos Chagas, Cerâmica, Esplanada, Industrial, Jardim 

Natal, Jóquei Clube, Monte Castelo, Remonta, Represa, Santa Cruz e São Dimas.  

É importante observar que os quadros contendo os dados referenciados para 

cada bairro estão disponíveis nas Tabelas A3.1 a A3.16 em anexo, que apresentam 

os anúncios entre 1950 e 2009, sendo o ano de 2010 discutido separadamente ao 

final. 

 

4.4.3.1 Bairros com Maior Dinâmica Imobiliária 

 

4.4.3.1.1 Benfica 

 

Benfica, distante 15 km do centro da cidade, é um dos primeiros núcleos de 
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ocupação da Regional Norte, desde quando a fazenda do mesmo nome, de 

propriedade de Francisco Martins Barbosa, deu origem ao bairro pelos idos de 1847. 

A construção da Estação Ferroviária de Benfica, em 1877, ajudou a impulsionar a 

urbanização e pode ser considerada como marco da transformação desta região, que 

deixa sua característica rural e passa a ser subúrbio de Juiz de Fora (PMJF, 2000). 

Miranda (1990) identificou em Benfica um processo de valorização antecipada 

do espaço - que pode ocorrer no caso dos investimentos para ampliação da renda 

fundiária distribuídos entre áreas adensadas e alguns vazios urbanos -, ao descrever 

a relação entre os lotes vagos e edificados até o ano de 1936. Neste estudo, a autora 

detecta terrenos vagos em quase todos os bairros da cidade, o que se apresentava, 

de certa forma, como uma espécie de urbanização por saltos, já que o limite da 

ocupação antiga de Juiz de Fora nessa região era o próprio bairro Benfica e havia 

certos “vazios urbanos” entre esta localidade e a região do bairro Fábrica, limite do 

sistema de transporte público da época.  

O bairro recebeu nos últimos anos uma série de investimentos por parte do 

Poder Público, em função de sua proximidade com a Zona Industrial, entre estes a da 

Avenida Juscelino Kubitschek, sua principal via, a implantação do terminal rodoviário 

e do binário da Avenida Brasil (PMJF, 2000). 

Esta pesquisa, que coletou em Benfica um total de 149 anúncios entre 1950 a 

2009, corrobora as observações de Miranda (1990) sobre a existência de muitos 

espaços vazios na região de ligação entre Benfica e o centro da cidade. O bairro, no 

entanto, acompanha o movimento geral da região na intensificação da dinâmica e na 

redução dos vazios urbanos. A pesquisa apontou que entre 1980 e 2009 as ofertas 

de imóveis corresponderam a 80,53% do total de ofertas no bairro e que, entre 2000 

a 2009 a oferta de terrenos foi de apenas 5,45% dos anúncios no período. Em 

contraponto, a oferta de apartamentos neste período (2000 a 2009) foi de 58,13%, 

valor compatível com a ocupação atual de Benfica, onde a parte central apresenta 

uma verticalização moderada, com casas que se intermeiam a prédios pequenos e 

médios (TABELA A3.1 em anexo). 

Benfica viu seu entorno crescer com vários loteamentos populares, como por 

exemplo, Vila Esperança I e II, Jardim Valparaíso, Jardim Bela Vista, dentre outros, 

que surgiram após da década de 1980. Todavia, alguns destes loteamentos populares 

permanecem quase isolados e colecionam sérios problemas de infraestrutura. Desta 

se observa que o bairro apresenta um núcleo antigo, bem estruturado e que possui 
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uma vida comercial e com bons serviços a disposição, e suas margens são ocupadas 

por ocupações desprovidas da devida urbanização e de equipamentos urbanos, 

gerando para o bairro um ônus social e econômico (TAVARES, 2006). 

O bairro, de acordo com Censo do IBGE, contava com 23.045 habitantes, em 

6.972 domicílios permanentes, com significativo crescimento populacional de 27,24%, 

na última década. Em relação ao rendimento nominal mensal, 16,25% dos domicílios 

auferiam renda de mais de cinco (05) salários mínimos (IBGE, 2010) 

 

4.4.3.1.2 Barbosa Lage 

Bairro de ocupação antiga, Barbosa Lage tem sua origem ligada à abertura do 

Caminho Novo19. O proprietário da área começa a lotear a região por volta da década 

de 1940, o que impulsionou o seu crescimento. Bairro operário desde seu surgimento 

vê esta característica se solidificar com a inauguração da multinacional sueca FACIT, 

cuja instalação ajudou a impulsionar a dinâmica imobiliária da região (TAVARES, 

2006).  

Este bairro acompanhou a tendência de toda a Regional Norte, com um 

crescimento acentuado após a década de 1980. Sua população em 2010 era de 

12.704 habitantes, com pequeno acréscimo de 3,48% entre os Censos, distribuídos 

em 4.091 domicílios permanentes, 20,41% dos quais auferindo uma renda de mais de 

cinco (05) salários mínimos (IBGE, 2010). 

A pesquisa coletou um total de 136 anúncios entre 1950 a 2009. Os dados  

confirmam a tendência geral na urbanização nos bairros da Regional Norte mais 

próximos ao Centro, apontando o crescimento significativo do número de 

apartamentos a partir da década de 1980 (o primeiro destes anunciado em 1981), 

quando o número de anúncios deste tipo de imóvel se tornou percentualmente maior 

que o de casas e terrenos, chegando na década de 1990 a 58,18%, versus 36,36% 

de casas e 5,45% de terrenos. (TABELA A3.2 em anexo).  

 

4.4.3.1.3 Francisco Bernardino 

 

A origem do bairro Francisco Bernardino está ligada com a linha ferroviária da 

antiga Estrada de Ferro Central do Brasil. (RFFSA): em 1906 foi inaugurada a estação 

 
19 Estrada real, aberta a partir de 1703, pelo bandeirante Garcia Rodrigues Paes, que dava acesso à 
região das Minas Gerais à época do Brasil Colônia. 
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no local onde é hoje o núcleo do bairro. Até por volta de 1930 havia poucos sítios no 

entorno da Estação Ferroviária, quando a família Paleta, que era proprietária de terras 

na região, doou o terreno para a construção da Paróquia de Nossa Senhora de 

Lourdes, fato que determinou o crescimento populacional inicial da região. A posterior 

instalação da indústria Becton-Dickinson e a implantação do Moinho Vera Cruz foram 

os outros fatores determinantes para o crescimento do bairro e o aumento da dinâmica 

imobiliária (TAVARES, 2006).  

O bairro tem um dos loteamentos mais populosos da cidade, Milho Branco, que 

chega a ser considerado como um bairro dentro de outro e que teve um grande 

crescimento a partir de sua urbanização, nos final dos anos 1980. Trata-se de 

localidade periférica, com muitas ocupações irregulares e em encostas, carente de 

equipamentos urbanos e com urbanização precária, conforme se observa na foto 

abaixo.  Por ser uma região muito populosa, desenvolveu um comércio local diverso 

que serve à comunidade (PMJF, 2004) (FIGURA, 4.17). 

 

Figura 4.17 - Foto aérea do Loteamento Milho Branco 

 
Fonte:https://www.facebook.com/MilhoBranco/photos/a.1223105274444711/191603141181

8757/?type=1&theater Acesso 29 de janeiro de 2019 

 

Ao lado do Milho Branco foi lançado o loteamento Fontesville, com terrenos 

grandes, aonde casas de padrão médio e pequenos conjuntos de apartamentos vêm 

preenchendo o espaço.  

Em decorrência, o crescimento populacional do bairro foi extremamente alto, 

47,03% entre 2000 e 2010, muito acima da média da região, chegando a 12.283 

habitantes, em 3.936 domicílios permanentes. O Censo de 2010 registrou rendimento 

nominal mensal domiciliar de 18,11% dos domicílios auferindo uma renda de mais de 

https://www.facebook.com/MilhoBranco/photos/a.1223105274444711/1916031411818757/?type=1&theater
https://www.facebook.com/MilhoBranco/photos/a.1223105274444711/1916031411818757/?type=1&theater
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cinco (05) salários mínimos (IBGE, 2010) 

As características de bairro operário, onde casas construídas em pequenos 

terrenos são predominantes, são confirmadas pela pesquisa que coletou 104 anúncios 

entre 1950 a 2009, predominando os anúncios de casas (63), correspondendo a 

60,58% do total, sendo na sua maior parte (54 anúncios) nas décadas de 1990 e 2000. 

É interessante notar ainda que o mercado imobiliário no bairro, segundo os dados da 

pesquisa, cresce efetivamente a partir dos anos 1990, quando foram coletados 

77,78% do total de anúncios (TABELA A3.3 em anexo). 

 

4.4.3.1.4 Nova Era  

 

Formado pelos loteamentos Nova Era, Nova Era I e II e Santa Lúcia, dentre 

outros, o bairro Nova Era se estruturou no final da década de 1970, quando se 

publicaram as primeiras ofertas de terrenos. Anteriormente, na década de 1960, havia 

um pequeno aeroporto no local onde hoje se encontra construído o Colégio Militar, o 

que ajudou a tornar a região atrativa e com uma crescente ocupação. Hoje o bairro é 

composto por casas simples de alvenaria e pequenos prédios, e os vazios urbanos 

diminuem a cada dia (PMJF, 2004). 

O crescimento populacional do bairro foi intenso entre os últimos Censos, de 

36,63%, chegando a 10.631 habitantes em 2010, distribuídos em 3.288 domicílios 

permanentes. Em relação ao rendimento nominal mensal, 21,93% dos domicílios 

auferiam uma renda de mais de cinco (05) salários mínimos (IBGE, 2010) 

Os primeiros anúncios coletados pela pesquisa no bairro são de terrenos 

(100%) na década de 1970. A partir daí, nas três décadas seguintes, quando é 

registrada a quase totalidade dos anúncios (92,42%), a oferta de terrenos se reduz 

progressivamente e a oferta de casas e apartamentos se mantém equilibrada, com 

predominância do último tipo apenas a partir de 2000, quando este atinge 50% dos 

anúncios (TABELA A3.4 em anexo). 
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Figura 4.18 -Foto do antigo aeroporto da Zona Norte.

  
Fonte: http://www.mariadoresguardo.com.br/2011/01/aeroclube-de-benfica-arquivo-

doado_17.html. Acesso; 29 de janeiro de 2019. 
 

4.4.3.2 Bairros com menor dinâmica imobiliária 

 
No seu conjunto, os doze demais bairros da Regional Norte - Barreira do 

Triunfo, Carlos Chagas, Cerâmica, Esplanada, Industrial, Jardim Natal, Jóquei Clube, 

Monte Castelo, Remonta, Represa, Santa Cruz e São Dimas - registraram 47.692 

habitantes em 2010 (44,84% da população da Regional). À exceção de Santa Cruz, 

são bairros com pequena população e na sua maior parte com crescimento 

populacional negativo entre os Censos. Neste período, a população cresceu 4,04% 

nos doze bairros, abaixo da média regional, embora tenha crescido significativamente 

o número de domicílios, em 18,46%. Em relação à renda, a maioria dos bairros 

registrou menos de um quarto dos domicílios com renda acima de cinco salários-

mínimos (IBGE, 2010). 

O número de anúncios coletados pela pesquisa para o conjunto destes bairros, 

durante as décadas de 1950 a 2000, conforme Tabela 4.13 a seguir, foi de 263 

(34,61% do total da Regional), denotando baixa intensidade na dinâmica imobiliária, 

notadamente em Carlos Chagas, Jardim Natal, Esplanada, Represa, Remonta e São 

Dimas, que apresentam movimentação quase nula. Apesar disto, os dados da 

pesquisa permitem entender que a oferta de terrenos, predominante nas três primeiras 

décadas, perde intensidade a partir dos anos 1980, cedendo espaço para a oferta de 

casas e de apartamentos, de forma consistente com a tendência geral da Regional. 

Dois aspectos importantes, que podem também ser observados na Tabela 

http://www.mariadoresguardo.com.br/2011/01/aeroclube-de-benfica-arquivo-doado_17.html
http://www.mariadoresguardo.com.br/2011/01/aeroclube-de-benfica-arquivo-doado_17.html
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4.13, é que ao contrário dos quatro bairros de maior dinâmica (e melhor infraestrutura), 

onde o adensamento começa na década de 1980, nestes doze bairros ocorre a partir 

dos anos 1990, quando o percentual de ofertas de apartamentos tem significativo 

aumento, passando de 11,11% para 39,53% das ofertas na década. E, em relação às 

ofertas de casas, esta se mantém percentualmente constante durante todo o período, 

denotando a forma de ocupação característica destas áreas, com predominância de 

casas (47,21% no total). 

 

Tabela 4.13- Anúncios por década e tipo de imóvel na Região Norte  
1950-2000 – Bairros com menor dinâmica imobiliária** 

Década Apartamento % Casas % Terrenos % Total 

1950 0 0,00 15 52,50 13 46,43 28 

1960 0 0,00 13 40,38 21 61,76 34 

1970 2 9,52 10 52,17 9 42,86 21 

1980 6 11,11 23 39,83 25 46,30 54 

1990 34 39,53 39 40,17 13 15,12 86 

2000 33 40,24 44 45,82 5 6,10 82 

Total 75 24,53 144 43,55 86 28,20 305 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2010 
** Barreira do Triunfo, Carlos Chagas, Cerâmica, Esplanada, Industrial, Jardim Natal, Jóquei Clube, Monte 
Castelo, Remonta, Represa, Santa Cruz e São Dimas 
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992; 
Tribuna de Minas - Demais anos 

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
 

 

Alguns outros aspectos destes bairros, descritos a seguir, ajudam a entender a 

dinâmica da expansão urbana na região.   

O bairro Jóquei Clube, situado à margem esquerda do rio Paraibuna, tem sua 

origem no final da década de 1940, quando ocorreu o lançamento em Juiz de Fora de 

grande número de loteamentos: naquele período, 181 loteamentos são propostos à 

Prefeitura Municipal, dos quais 120 são aprovados, perfazendo assim um total de 

36.000 lotes, sendo que o número de lotes anterior a este período era de 25.000 

(GERALDO, 2011). Tal expansão ocorreu em função de mudanças na legislação 

municipal, facilitando o registro de novos loteamentos (GUEDES, 1997). 

Entre estes novos loteamentos, o Conjunto JK, lançado na década de 1950, 

era destinado a famílias que tivessem mais de cinco filhos e não possuíssem nenhum 

imóvel. O processo de ocupação se iniciou sem a infraestrutura prometida pelo 

incorporador: calçamento precário e na maioria das ruas não havia sistema de água 

e esgoto, fazendo a população recorrer ao uso de cisternas e fossas sépticas.  

A luz elétrica só viria chegar três anos depois. Por volta dos anos 1960, nova 
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comercialização de lotes é realizada e chegam novos moradores. Contudo, após essa 

data, o desinteresse do poder público e do incorporador na estruturação do bairro 

leva-o a situação de abandono. (SILVA, 2015). 

A pesquisa registrou 54 anúncios no bairro (entre 1950/2009) e apenas um 

anúncio em 2010. Apesar do número reduzido, pode-se perceber a predominância de 

casas, cujas ofertas chegam a 83,33% do total da década. (Tabela A3.5 em anexo). 

O Bairro Industrial se localiza entre a linha férrea e o Rio Paraibuna e tem como 

bairros limítrofes Jóquei Clube, Jardim Natal e Francisco Bernardino. Tem sua 

ocupação datada do inicio do século XX, preponderantemente por operários. As 

construções simples de alvenaria fazem parte do layout do bairro, que sofreu as 

mesmas influências daqueles bairros lindeiros. (PMJF, 2000) 

O pequeno número de ofertas coletadas na pesquisa, 50 no total, permite 

apenas inferir que também aqui a disponibilidade de terrenos se reduziu 

drasticamente, passando de 75,0% na década de 1980 para nula a partir de 1990 

(TABELA A3.6 em anexo). 

O bairro Barreira do Triunfo se originou da Fazenda Triunfo, cuja sede pode ser 

encontrada até os dias atuais às margens da Avenida JK. Esta localidade era uma 

extensão do bairro Benfica e apresentava uma característica rural até poucos anos 

atrás. Mudanças começaram a ser sentidas quando em 1976 o grupo Mendes Junior 

e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assinaram um 

contrato de financiamento para que Siderúrgica Mendes Junior (hoje  Arcelor Mittal) 

se instalasse no local. Em seguida duas novas indústrias se instalaram, Mercedes-

Benz e White Martins, o que conferiu ao bairro uma nova vocação e sua dinamicidade 

imobiliária logo acompanhou seu crescimento. Outro fator é a proximidade da BR-040, 

o que estimula o crescimento da região (TAVARES, 2006). 

Para este bairro foram coletados 41 anúncios. A pesquisa é consistente com o 

histórico acima, ressaltando que entre 1950 e 1989 100% dos anúncios registrados 

foram de terrenos e que 53,66% do número total de anúncios foi de apartamentos 

entre os anos de 1990 a 2009 (TABELA A3.7 em anexo). 

Cerâmica e Monte Castelo são bairros de ocupação antiga que já se 

encontravam consolidados no inicio da pesquisa, sendo localidades onde a presença 

de casas e pequenos edifícios predominam. Cerâmica localiza-se entre a Avenida 

Brasil, Rio Paraibuna e a Avenida JK, tendo como destaque a presença da Mata do 

Krambeck, área de proteção ambiental (TAVARES, 2006). 
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Cerâmica apresenta uma ocupação de casas e prédios muito simples 

possuindo poucos espaços vazios, fato ratificado pela pesquisa que não obteve nas 

duas últimas décadas nenhuma oferta de terrenos no bairro (Tabela A3.8 em anexo) 

(FIGURA 4.19).  

 

Figura 4.19- Foto aérea do Bairro Cerâmica 

 
Fonte: http://wellersoncassimiro.blogspot.com/2011/03/juiz-de-fora-bairro-

ceramica.html.  Acesso 29 de janeiro de 2019 

 

O bairro Santa Cruz teve sua ocupação iniciada por volta dos anos 1960. Está 

situado à margem da rodovia BR-040, ligado ao sul com o bairro Nova Era e ao norte 

com Benfica. Sua população é majoritariamente de baixa renda, com 16.864 

habitantes em 2010, distribuídos em 5.160 domicílios permanentes, dos quais apenas 

10,47% com renda de mais de cinco (05) salários mínimos (IBGE, 2010). 

Santa Cruz conserva ainda vazios urbanos e possui predomínio de casas muito 

simples, construídas em pequenos terrenos. Estas características são confirmadas 

pela pesquisa, que coletou um total de 42 anúncios. Os dados apontam para a 

progressiva redução na oferta de terrenos, ao lado do crescimento da oferta de casas, 

que na década de 2000 atinge 87,50% dos anúncios, ao lado da reduzida oferta de 

apartamentos (apenas 7,14%, muito abaixo da média da Regional). Acompanhando a 

tendência da Regional de inflexão do mercado a partir dos anos 1980, os anúncios 

somaram 80,95% do total nas três ultimas décadas (Tabela A3.9 em anexo). 

Monte Castelo apresentou no início da pesquisa somente oferta de casas e 

terrenos. Todavia, na última década a oferta de apartamentos cresceu, representando 

http://wellersoncassimiro.blogspot.com/2011/03/juiz-de-fora-bairro-ceramica.html
http://wellersoncassimiro.blogspot.com/2011/03/juiz-de-fora-bairro-ceramica.html
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58,33% do total da amostra do período (Tabela A3.10 em anexo). Tal fato denota a 

progressiva verticalização do bairro, mas que ainda conserva construções de no 

máximo três andares, como se pode verificar pela foto na Figura 4.20.  

 

Figura 4.20- Foto do Bairro Monte Castelo 

 

Fonte:https://mg.olx.com.br/regiao-de-juiz-de-fora/imoveis/cod-vila-
mascarenhas-casas-monte-castelo-juiz-de-fora-mg-543576274 Acesso 29 

de janeiro de 2019. 

 

Carlos Chagas e Jardim Natal são dois bairros originados de loteamentos 

recentes, lançados nos anos 1980. A expansão desta parte da cidade está associada 

ao processo de incorporação de novas glebas, com intuito de atender à população de 

menor renda: nesta região existem vários lançamentos do programa Minha Casa 

Minha Vida, no qual os imóveis não podem ser negociados por um lapso de tempo, o 

que reduz a oferta de imóveis (TAVARES, 2006). A pesquisa registrou 

respectivamente 15 e 16 anúncios para estes bairros, número pouco significativo para 

análise específica (TABELAS A3.11 e A3.12 em anexo). 

Esplanada e São Dimas são bairros que ficam às margens da BR-267, que liga 

a cidade ao sul do Estado. Apesar da reduzida amostra coletada na pesquisa, estes 

bairros têm uma ocupação antiga, datada do início do século passado. Sua ocupação 

é lindeira à linha férrea, e na grande maioria composta por moradias irregulares e 

multifamiliares (TABELAS A3.13 e A3.14 em anexo). 

https://mg.olx.com.br/regiao-de-juiz-de-fora/imoveis/cod-vila-mascarenhas-casas-monte-castelo-juiz-de-fora-mg-543576274
https://mg.olx.com.br/regiao-de-juiz-de-fora/imoveis/cod-vila-mascarenhas-casas-monte-castelo-juiz-de-fora-mg-543576274
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Deve se observar, contudo, que esta área tende a sofrer num futuro próximo 

um processo de substituição de populações, em decorrência da inauguração do 

Shopping Norte no final do ano 2016, ao lado do Terminal Rodoviário e que já vem 

trazendo para região uma nova dinamicidade, que deverá ser analisada em pesquisas 

futuras (FIGURAS 4.21 à 4.24) 

 
Figura 4.21 - Foto do Bairro Esplanada 

 
Fonte: Fotos de Silvia Augusta do Nascimento 

 

Figura 4.22 - Foto do Bairro São Dimas 

 

Fonte: Fotos de Silvia Augusta do Nascimento 

  



 

 

184 
 

 

Figura 4.23- Foto do terminal Rodoviário 

 

Fonte: Fotos de Silvia Augusta do Nascimento 

 

 

Figura 4.24-Foto do Shopping Norte inaugurado no final de 2016 

 

Fonte: Fotos de Silvia Augusta do Nascimento 

 

O bairro Represa constitui-se basicamente pela área do manancial de 

abastecimento de água da Represa João Penido, construída em 1934 com o 

barramento de vários afluentes do Rio Paraibuna.  É a maior área entre as regiões do 

perímetro urbano, tendo porém baixo índice de adensamento. Por estar ocupada em 

quase em sua totalidade pelo manancial de água, a região possui poucas construções, 

com exceção de algumas chácaras e de algumas construções irregulares, sendo 

considerada área de proteção ambiental (PMJF, 2000). 

O bairro Remonta, lindeiro com Nova Era, se localiza entre a Avenida JK e o 
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Rio Paraibuna, em área pertencente ao Ministério do Exército. Esta área foi 

considerada pelo PDDU, 2000, como área estratégica para expansão urbana, estando 

localizada no eixo de expansão traçado pelo Plano Diretor, na direção norte. 

Apresenta ainda hoje uma ocupação irrelevante quantitativamente, formada por 

pequenas chácaras, com muitos espaços passíveis de futuras ocupações (PMJF, 

2000). A pesquisa identificou um número insignificante de anúncios (03 e 02) nestes 

bairros (TABELAS A3.15 e A3.16 em anexo). 

 

4.4.3.3 Considerações Complementares sobre a Regional Norte 

 

Os dados da pesquisa do ano de 2010, a tabela a seguir, apontam que os 

bairros Benfica e Francisco Bernardino continuam com a maior dinâmica da região. 

Contudo o gráfico na Figura 4.6 (apresentada no tópico 4.3) indica uma queda de 

oferta de anúncios na última década em vários bairros, com exceção de Benfica, 

Barbosa Lage, Francisco Bernardino, Barreira do Triunfo, Monte Castelo e Carlos 

Chagas, fato que é ratificado pelos números de 2010, pois são os bairros que 

apresentam amostra maior que dois pontos. 

A maior dinâmica do bairro Francisco Bernardino pode ser explicada pelo 

loteamento Milho Branco, um dos mais populosos de Juiz de Fora. Além disso, o bairro 

conta com algumas indústrias e vem recebendo nos anos pós 2010 investimentos 

comerciais, que devem trazer modificações em seu perfil. 

Os incorporadores, considerando o poder aquisitivo da população dos bairros 

Barbosa Lage e Monte Castelo, vêm investindo em empreendimentos imobiliários de 

apartamentos e pequenos condomínios de casas nesta região (TASCA, 2010).   

A Regional apresenta uma população na sua maioria com baixos rendimentos, 

como pode ser observado no Mapa 4.7, com exceção ao bairro Remonta, área onde 

que se concentram granjas de lazer, sendo considerada a segunda residência de uma 

parte mais abastada da população.  
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Tabela 4.14 Total de anúncios* por tipo no ano de 2010 por bairro  Centro Regional Norte  

Juiz de Fora – MG 
 

BAIRROS Apartamento Casa Terreno TOTAL 

  N 
%/Total 

Tipo 
%/Total 
de 2010 

N 
%/Total 

Tipo 
%/Total 
de 2010 

N 
%/Total 

Tipo 
%/Total 
de 2010 

  

Benfica 1 11,11 20,00 3 23,08 60,00 1 33,33 20,00 5 

Barbosa Lage 2 22,22 66,67 1 7,69 33,33 0 0,00 0,00 3 

Francisco 
Bernardino 

3 33,33 42,86 3 23,08 42,86 1 33,33 14,29 7 

Nova Era 0 0,00 0,00 1 7,69 100,00 0 0,00 0,00 1 

Jóquei Clube 0 0,00 0,00 1 7,69 100,00 0 0,00 0,00 1 

Industrial 0 0,00 0,00 1 7,69 100,00 0 0,00 0,00 1 

Barreira do 
Triunfo 

1 11,11 50,00 1 7,69 50,00 0 0,00 0,00 2 

Santa Cruz 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

Cerâmica 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

Monte Castelo 1 11,11 50,00 1 7,69 50,00 0 0,00 0,00 2 

Carlos chagas 1 11,11 50,00 1 7,69 50,00 0 0,00 0,00 2 

Jardim Natal 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

Esplanada 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

Represa 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 33,33 100,00 1 

Remonta 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
0 

0,00 0,00 0 

São Dimas 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
0 

0,00 0,00 0 

Total 9 100,00 36,00 13 100,00 52,00 3 100,00 12,00 25 

* Anúncios publicados no mês de abril do ano de 2010 
Fonte: Tribuna de Minas 

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Mapa 4.7 População com rendimentos maiores que 5 salários mínimos por 
bairro – Regional Norte 

 
Fontes: IBGE (2010) 
Prefeitura de Juiz de Fora (2018) 

 

A Regional Norte, como já visto, teve seu início de ocupação no bairro Benfica 

que, junto com Barreira do Triunfo, são os bairros mais distantes do centro. Vários 

bairros desta Regional só começaram a ser habitados pós anos 1970, a partir de 

quando cresceu sua mancha edificada sem que o perímetro urbano fosse alterado, ou 

seja, as áreas vazias passaram a ser ocupadas, com o parcelamento de áreas. 

Assim, a região Norte tem o predomínio de moradias populares, sendo que nos 

últimos anos os empreendimentos do Programa “Minha Casa Minha Vida” cresceram 

muito em quase todos os bairros da região, o que pode explicar o baixo número de 

anúncios, vez que os referidos imóveis não podem ser comercializados por um 

período de tempo. 

 

4.4.4 Regional Sul 

 

O Centro Regional Sul, composto por 10 bairros situados entre a área 

consolidada do Centro e o limite sul do Município, divisa com o município de Matias 

Barbosa, caracteriza-se por uma extensão territorial estruturada de forma 
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diferenciada. As áreas mais próximas ao centro apresentam ocupação mais 

adensada, tornando-se menos compacta à medida que se avança para os limites do 

Município, até os bairros de menor densidade demográfica, como Salvaterra e de 

grandes vazios urbanos, como Graminha (PMJF, 2004). 

Sua população era de 61.562 habitantes (IBGE, 2010), ou seja, 11,92% da 

população total da cidade. Houve grande crescimento populacional entre os últimos 

Censos, 16,19%, tendo o bairro São Geraldo dobrado sua população neste período. 

O crescimento percentual no número de domicílios é um dado significativo, tendo sido 

de 32,63%, o dobro do crescimento populacional conforme Tabela 4.15, a seguir: 

 

Tabela 4.15 - Dados Socioeconômicos da Regional Sul por Bairro - 2000 e 2010 

Bairros População 

Residente 

2000 

População 

2010 

% 
Cresci
mento 

Domicílios 

2000 

Domicílios 

2010 

Próprios % 

Cresci
mento 

% 

Pró- 

prio 

%.> 5 SM 

Bomba de 
Fogo 

1.784 1.772 -0,67 500 569 411 13,80 72,23 24,78 

Cascatinha 4.671 5.164 10,34 1.535 1.962 1.306 27,82 66,56 66,31 

Graminha 2.246 2.672 18,97 624 833 627 33,49 75,27 18,61 

Ipiranga  14.872 16.045 7,89 4.067 4.896 3.474 20,38 70,96 13,56 

Sagrado 
Coração de 
Jesus 

2.070 2.716 31,21 569 819 584 43,94 71,31 6,84 

Salvaterra 188 267 42,02 63 89 55 41,27 61,80 55,05 

Santa 
Efigênia 

6.137 7.669 24,96 1.608 2.341 1.707 45,48 72,92 9,27 

Santa Luzia 13.732 14.100 2,68 3.923 4.600 3.120 17,26 67,83 21,78 

São Geraldo 2.087 4.277 102,54 557 1.332 1.136 139,14 85,29 12,24 

Teixeiras 5.197 6.940 33,54 1.466 2.337 1.635 49,41 69,96 35,64 

Regional Sul 52.984 61.562 16,19 14.912 19.778 41.055 32,63 71,06  

Fonte: IBGE Censos 2000 e 2010. 
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 

A população de baixa renda é ampla maioria. O Atlas Social informou em 2006 

a existência de 21 áreas de ocupação subnormal, em todo o setor Sul, sendo o número 

de domicílios estimado em 1368 (TAVARES, 2006). Em 1991 o rendimento médio era 

de 1,86 salários mínimos, sendo que 68,5% dos chefes de família tinham rendimento 

até 2 salários mínimos (PDDU, 2000). Em 2010 o Censo apontou que, nos seis bairros 

onde residiam 77,04% da população, menos de um quinto dos domicílios tinha renda 

superior a 5 salários-mínimos. Apenas os bairros Cascatinha e Salvaterra apresentam 

características de população de maior renda (66,31% e 55,05%, respectivamente, de 

domicílios com renda superior a 5 salários-mínimos). 



 

 

189 
 

 

Este cenário, no bairro Cascatinha, que vem apresentando intenso processo 

de crescimento nos últimos anos, é resultado da ocupação da área com novas 

edificações multifamiliares de padrão classe média e alta. Cascatinha é o principal 

acesso à cidade para quem vem do sul, tendo seu crescimento ligado ao eixo das 

Avenidas Presidente Itamar Franco, Paulo Japiassu Coelho e Deusdedith Salgado. 

Com a implantação do Shopping Independência, todo esse acesso foi reestruturado: 

alteração do tráfego, com abertura de vias para os bairros Dom Bosco e Cidade 

Universitária, além da melhoria das vias Deusdedith Salgado e das vias de acesso ao 

loteamento Estrela Sul (de implantação recente). Estes acessos acabaram gerando 

um novo eixo de saída da cidade e de ligação com a região Sul, trazendo consigo um 

vetor de atividades comerciais e serviços, sobretudo no ramo de mobiliário, decoração 

e construção, entre outros (TASCA, 2010). 

A área formada pelos bairros Teixeiras, Bela Aurora e Santa Efigênia 

caracteriza-se por uma ocupação mais antiga e mais adensada, com população de 

padrão econômico mais baixo. Em 2006, conforme o Atlas Social, Santa Efigênia 

apresentava 149 domicílios em 3 áreas de vulnerabilidade social (TAVARES, 2006). 

Esta área tem menor densidade à medida que avança para os limites municipais ao 

sul, até apresentar faixas de vazios urbanos no bairro Sagrado Coração. A mesma 

densidade de ocupação, mas de padrão mais alto, aparece no bairro Aeroporto, 

contíguo à Regional Oeste, onde há predominância de granjas, modificando-se em 

Salvaterra para sítios e chácaras, próximo à BR-040. No bairro Aeroporto os lotes são 

maiores e, no Salvaterra, existem ainda grandes glebas, já em processo de 

loteamento residencial.  

Um dado relevante aparece no bairro Teixeiras (bem próximo ao bairro 

Cascatinha), tido como de padrão popular pelo PDDU, 2000. Os dados do Censo 2010 

revelam que 35,64% dos domicílios recebem renda acima de 5 salários-mínimos, 

indicando a reversão de área popular para padrão classe média, efetivada pela 

entrada de novos empreendimentos na área e pelas intervenções públicas nas vias 

ligando o centro à BR-040 (PDDU, 2000).  

Em grande parte da região Sul as atividades econômicas concentram-se nos 

corredores de bairro, sendo que nas avenidas principais existe a tendência de 

implantação de equipamentos de maior porte.  

A pesquisa coletou 770 anúncios, perfazendo o total de 8,04% da amostra total 

de 9.576 anúncios, conforme a Tabela 4.16. Nesta, os anúncios estão distribuídos 
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entre os 10 bairros, podendo-se visualizar os bairros que tiveram maior dinâmica do 

mercado imobiliário, no período de 1950 e 2010, que são Cascatinha, Santa Luzia, 

Ipiranga e Teixeiras, com 669 anúncios, correspondendo a 86,88% das ofertas na 

Regional. Os demais, Santa Efigênia, Bomba de Fogo, Graminha, Salvaterra, São 

Geraldo e Sagrado Coração de Jesus apresentaram número pouco significativo de 

anúncios.  

 

Tabela 4.16 –Total de anúncios*da Regional Sul no período de 1950 Á 2010 
Por bairro e tipo de imóvel- Juiz de Fora MG 

BAIRROS Apartamento Casa Terreno TOTAL 

  N 
%/Total 

Tipo 
%/Total 
de 2010 

N 
%/Total 

Tipo 
%/Total 
de 2010 

N 
%/Total 

Tipo 
%/Total 
de 2010 

  

Cascatinha 235 59,95 86,08 23 9,16 8,42 15 11,81 5,49 273 

Santa Luzia 57 14,54 34,13 79 31,47 47,31 31 24,41 18,56 167 

Ipiranga 16 4,08 13,11 71 28,29 58,20 35 27,56 28,69 122 

Teixeiras 64 16,33 59,81 28 11,16 26,17 15 11,81 14,02 107 

Santa Efigênia 1 0,26 3,33 17 6,77 56,67 12 9,45 40,00 30 

Bomba de Fogo 13 3,32 46,43 13 5,18 46,43 2 1,57 7,14 28 

Graminha 1 0,26 5,88 10 3,98 58,82 6 4,72 35,29 17 

Salvaterra 0 0,00 0,00 2 0,80 18,18 9 7,09 81,82 11 

São Geraldo 0 0,00 0,00 7 2,79 87,50 1 0,79 12,50 8 

Sagrado Coração 
de Jesus 

5 1,28 71,43 1 0,40 14,29 1 0,79 14,29 7 

TOTAL  392 100,00 50,91 251 100,00 32,60 127 100,00 16,49 770 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2010   
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos       
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento         

 

As ofertas por tipo de imóvel na Regional Sul mantêm percentuais equivalentes 

aos totais do município, apresentando cerca de metade dos anúncios de 

apartamentos e, mesmo existindo ainda grandes espaços vazios, o percentual de 

terrenos é também equivalente, 16,49% na Regional versus 14,09% na cidade. 

No Mapa 4.8 a seguir fica evidente, pelos dados da dinâmica imobiliária, a 

principal característica da ocupação regional, que é o adensamento dos bairros ao 

norte, mais próximos ao centro, com a perda progressiva de intensidade à medida que 
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se avança para os limites do Município, até os bairros de menor densidade 

demográfica.  

 

Mapa 4.8 – Total de anúncios imobiliários por bairro 1950-2010  
Regional Sul 

 

Fontes: IBGE (2010) 
Prefeitura de Juiz de Fora (2018) 

 

Ao se observar a evolução temporal do mercado imobiliário, apresentada na 

Tabela 4.17, dois aspectos são evidentes. Primeiro, que a Regional Sul acompanha a 

tendência geral da cidade do crescimento de ofertas a partir da década de 1980, 

intensificado nas duas décadas seguintes, quando foram coletados 520 anúncios, 

representando 70,56% do total da regional. Destes, ressalta a proporção da oferta de 

apartamentos (354 ofertas entre 1990 e 2009, ou 68,08% do período), indicando 

também aqui a tendência de verticalização na área, embora menor que em outras 

regiões, como parece indicar a relativa estabilidade na oferta de casas, que decresce 

de forma moderada, permanecendo perto de um terço (27,76%) na última década. 

 O outro aspecto diz respeito às ofertas de terrenos: estas são mais numerosas 

entre as décadas de 1970 e 1990, especialmente nos anos 1980, período das já 

citadas mudanças na legislação que vieram a facilitar a ação do mercado (Lei 

6.766/79, ver página 20). Entretanto, na década seguinte, apesar da existência de 

grandes vazios urbanos, o número de anúncios foi quase nulo, 2,52% do total no 

período, chegando a uma relação de 27,6 apartamentos por terreno anunciado.  
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Tabela 4.17 Anúncios por década e tipo de imóvel – 1950 à 2009  Região Sul 

Década Apartamentos % Casas % Terrenos % Total 

1950 0 0,00 24 61,54 15 38,46 39 

1960 2 5,26 23 60,53 13 34,21 38 

1970 1 2,27 21 47,73 22 50,00 44 

1980 19 19,79 34 35,42 43 44,79 96 

1990 133 65,52 47 23,15 23 11,33 203 

2000 221 69,72 88 27,76 8 2,52 317 

Total 376 51,02 237 32,16 124 16,82 737 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
Tribuna de Minas - Demais anos 
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 

Na avaliação por bairros, os quatro bairros com maior dinamismo serão 

tratados separadamente, e os demais de forma conjunta. Cabe ressaltar que as 

tabelas referentes às análises feitas a seguir fazem parte das Tabelas A4.1 a A4.10  

e contemplam os anúncios apenas até 2009, sendo o ano de 2010 discutido 

separadamente ao final. 

 

4.4.4.1 Bairro Cascatinha 

O bairro Cascatinha nasceu do loteamento do mesmo nome, lançado em 

fevereiro de 1977, conforme matéria do Jornal Diário Mercantil (Figura 4.25). A 

comercialização dos imóveis tomou corpo na década seguinte, fato ratificado pelos 

números da pesquisa, a partir dos primeiros empreendimentos em término de 

construção vistos na foto aérea do bairro em dezembro de 1985 (FIGURA 4.26). 

 
Figura 4.25 –  Matéria sobre o lançamento do loteamento 

Cascatinha 

 
Fonte: Jornal Diário Mercantil do dia 15 de fevereiro de 1977 
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Figura 4.26 - Vista aérea do bairro Cascatinha em dezembro de 1985 

 
Fonte: JF anos 80: fotografias. Humberto Nicoline, Funalfa, 2009. 

 
 

O bairro, de acordo com Censo do IBGE, apresentou em 2010 uma população 

de 5.154 habitantes, distribuídos em 1.962 domicílios permanentes. Houve um 

acréscimo de 10,34% na população em 2010 em relação a 2000, e de 27,82% em 

domicílios, indicando a intensidade das atividades de construção no bairro. Em 

relação ao rendimento nominal mensal domiciliar, segundo os dados do Censo de 

2010, 66,31% dos domicílios auferiam renda de mais de cinco salários-mínimos, o 

nível mais alto da Regional. 

A pesquisa coletou um total de 264 anúncios entre 1950 a 2009, conforme a 

Tabela A4.1 em anexo. Na primeira década após o lançamento do loteamento que 

originou o bairro, houve equilíbrio entre as ofertas de casas e apartamentos. Nas 

décadas seguintes, a quase totalidade das ofertas foi de apartamentos, somando 

85,98% das ofertas totais do bairro no período 1950-2009.  

 

4.4.4.2 Bairro Santa Luzia 

 
A Fazenda Cachoeirinha, localizada entre a Graminha e Bomba de Fogo, deu 

origem ao bairro Cachoeirinha, na década de 1930. Em 1948 o bairro passa a ser 

denominado oficialmente Santa Luzia. Localizado a cerca de quatro quilômetros do 

Centro, na origem uma ocupação operária, o bairro nas últimas décadas teve seu 

processo de ocupação modificado, principalmente pela mudança de zoneamento na 

área central do bairro, o que levou a novos investimentos imobiliários na área. (DIÁRIO 

MERCANTIL, 1971). 
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Seu polo comercial atende, além dos habitantes do bairro, aos moradores do 

entorno, por ser um bairro de passagem e centralizador dos mesmos. Todavia o bairro 

possui vários pontos de estrangulamento em sua infraestrutura, como por exemplo, o 

Córrego Ipiranga que atravessa o bairro e em períodos de chuva sempre transborda. 

O acesso sul inaugurado na década de 2000 trouxe para região um maior fluxo de 

tráfego, afetando diretamente a mobilidade do bairro, antes tranquilo (TRIBUNA DE 

MINAS, 2018). 

 

Figura 4.27 - Foto da Avenida Ibitiguaia e do Córrego Ipiranga – final da 
década de 1970 

 
http://mauricioresgatandoopassado.blogspot.com/2016/07/bairros-da-zona-sul-1-

foto.html. Data de acesso 18 de fevereiro de 2019 

 

Figura 4.28-Vista parcial de Santa Luzia   

https://tribunademinas.com.br/especiais/meuimovel/01-03-2018/santa-luzia-polo-
da-regiao-sul-de-juiz-de-fora.html. Acesso 18 de fevereiro de 2019. 

 

 

http://mauricioresgatandoopassado.blogspot.com/2016/07/bairros-da-zona-sul-1-foto.html
http://mauricioresgatandoopassado.blogspot.com/2016/07/bairros-da-zona-sul-1-foto.html
https://tribunademinas.com.br/especiais/meuimovel/01-03-2018/santa-luzia-polo-da-regiao-sul-de-juiz-de-fora.html
https://tribunademinas.com.br/especiais/meuimovel/01-03-2018/santa-luzia-polo-da-regiao-sul-de-juiz-de-fora.html
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O bairro, de acordo com o Censo do IBGE de 2010, apresentou uma população 

de 14.100 habitantes, a segunda maior da Regional, em 4.600 domicílios 

permanentes. Houve um acréscimo de 2,68% da população em 2010, se comparado 

ao Censo de 2000, inferior ao crescimento da Regional, parecendo indicar certa 

estabilização na ocupação. Quanto ao rendimento nominal mensal domiciliar, 

segundo os dados do Censo de 2010, apenas 21,78% dos domicílios registraram 

renda acima de cinco salários-mínimos, indicando população de baixa renda em sua 

maioria. 

A pesquisa coletou um total de 166 anúncios, entre 1950 a 2009, dos quais, de 

forma diferente do total da Regional, apenas 34,34% são de apartamentos, inferior ao 

de casas, 46,99% do total, indicando relativa estabilidade na ocupação. O número de 

ofertas de casas foi superior ao de apartamentos (exceto na última década), tendo se 

mantido relativamente constante durante esses anos (18 anúncios nos anos 1950 a 

14 anúncios na década de 2000). Da mesma forma, pode-se notar essa estabilidade 

na soma de anúncios por década, em torno de 20 anúncios, que se altera apenas na 

década de 2000, passando a 50 anúncios, cerca de um terço do total (30,12%). 

(TABELA A4.2 em anexo) 

 

 

 

 

4.4.4.3 Bairro Ipiranga 

 

Este bairro surgiu devido à enchente ocorrida em 1952, quando a região 

conhecida como Lamaçal (hoje bairro Bom Pastor) ficou totalmente inundada. A 

prefeitura, à época, com o objetivo de lançar o loteamento Jardim Bom Pastor, 

removeu os moradores e os reassentou nas terras conhecidas como Mangarito, dando 

origem ao bairro hoje denominado Ipiranga (PMJF, 2000).  

O bairro tem infraestrutura precária, vias públicas em péssimo estado, falta de 

áreas de lazer e iluminação pública deficiente, com altos índices de violência. Apesar 

de sua boa localização, próximo a bairros com processos de melhorias urbanas, tais 

como Cascatinha, Teixeiras e Santa Luzia, não consegue se beneficiar destes fatores 

e melhorar seus índices sociais e econômicos (TAVARES, 2006). Uma ilustração das 

condições do bairro pode ser vista na figura a seguir: 
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Figura 4.29 - Rua Thereza Nogueira dos Santos- Bairro Ipiranga 

 

Fonte: https://www.google.com/maps/place/Ipiranga, 2011 

 

O bairro em 2010, de acordo com Censo do IBGE, apresentou uma população 

de 16.045 habitantes, a maior população da Regional, em 4.896 domicílios 

permanentes. Houve um acréscimo de 7,89%, na população em 2010, se comparado 

ao Censo de 2000. Em relação ao rendimento nominal mensal domiciliar, em 2010 

somente 13,56% dos domicílios auferiam renda de mais de cinco salários mínimos, 

denotando o baixo nível de renda dos moradores. 

A pesquisa coletou um total de 116 anúncios, entre 1950 a 2009, demonstrando 

uma dinâmica fraca e constante em todas as décadas, coerente com as condições 

socioeconômicas e de infraestrutura do bairro. Estas se refletem também no 

percentual de ofertas de apartamentos no período entre 1950 e 2009, de 12,07%, que 

foi muito inferior ao de casas, 57,76%, e de terrenos, 30,17%, o que caracteriza ainda 

as diferenças da dinâmica deste bairro com os dois bairros contíguos, Teixeiras e 

Santa Luzia. (TABELA A4.3 em anexo) 

 

4.4.4.4 Bairro Teixeiras 

 

Teixeiras surgiu no final da década de 1940 e manteve até o final do século 

passado muitos espaços vazios. Na foto abaixo (Figura 4.30), de 1974, pode-se 

observar que naquela época o bairro apresentava baixa densidade demográfica e 

urbanização precária com predominância de moradias simples. A Avenida Deusdedith 

Salgado (e seus prolongamentos, Avenida Paulo Japiassu Coelho e Avenida 

Presidente Itamar Franco), margeia a entrada do bairro, sendo o elo principal de 

https://www.google.com/maps/place/Ipiranga
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ligação do centro com a BR040, constituindo-se na atualidade um dos principais 

vetores de crescimento da cidade. É importante ressaltar que o bairro se localiza ao 

lado do Shopping Independência, da entrada da UFJF e do Hospital Monte Sinai, 

locais de referência na modernização de Juiz de Fora (TAVARES, 2006). 

 

Figura 4.30 -Bairro Teixeiras -  setembro de 1974 

 
Fonte: http://mauricioresgatandoopassado.blogspot.com/2016/07/bairros-da-zona-sul-1-foto.html. 

Acesso 18 de fevereiro de 2019. Foto do Blog de Maria Resguardo  
 

 

Em meados da década de 2000, os investidores imobiliários lançaram o 

loteamento Jardim Laranjeiras, aproveitando a localização privilegiada nesta época do 

bairro, o que fez com que a região tivesse um rápido e intenso crescimento.  

A população do bairro era de 6.940 habitantes em 2010, em 2.337 domicílios 

permanentes. Tanto a população quanto o número de domicílios teve crescimento 

explosivo entre os Censos, 33,54% de população e 59,41% de domicílios, 

caracterizando a grande intensidade na ocupação do bairro ocorrida no período. O 

rendimento nominal mensal domiciliar de 35,64% dos domicílios com renda de mais 

de cinco salários-mínimos, apontado em 2010, indica a presença de número 

expressivo de habitantes com padrão de renda médio (Censo IBGE, 2010). 

A pesquisa coletou um total de 99 anúncios, entre 1950 a 2009. Neste quadro, 

é possível observar que a movimentação do mercado se intensifica a partir de 1990, 

registrando nestes anos 72,73% das ofertas totais, com tendência a uma intensa 

verticalização, visto que na década de 2000 84,48% das ofertas foram de 

apartamentos. (TABELA A4.4 em anexo) 

 

http://mauricioresgatandoopassado.blogspot.com/2016/07/bairros-da-zona-sul-1-foto.html
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4.4.4.5 Bairros Salvaterra, Sagrado Coração de Jesus e Graminha 

 

Estes são os três bairros mais afastados da região mais adensada da cidade. 

Salvaterra e Sagrado Coração de Jesus estão localizados às margens da Avenida 

Deusdedith Salgado (saída sul para a BR-040) e Graminha é cortado pela BR-267 

(saída leste). Estes são ocupações recentes, sendo o bairro Sagrado Coração de 

Jesus o mais recente, por volta de 1990.  

O principal fator que viabilizou a ocupação destes bairros foi a abertura da alça 

que liga a Avenida Deusdedith Salgado à BR-040, no início da década 1980. Hoje, o 

bairro Salvaterra devido à sua localização, vem tendo seu perfil de ocupação alterado, 

os pequenos sítios vêm sendo substituídos por um polo de concessionárias de 

veículos, supermercados, grandes casas de show, hotéis, uma grande faculdade e 

um novo hospital. Já o bairro Graminha, a partir da última década vem recebendo 

empreendimentos de granjeamentos, com lotes grandes, voltados para lazer. 

(FIGURA, 4.31) 

 

Figura 4.31 - Granjas à venda no bairro Graminha 

 

Fonte: https://www.google.com/search?q=GRAMINHA+BAIRRO+JF+FOTO&tbm. 
Acesso 29/03/2019 

 
 

https://www.google.com/search?q=GRAMINHA+BAIRRO+JF+FOTO&tbm
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Estes bairros têm situações socioeconômicas distintas, desde a predominância 

de ocupações subnormais, caso de Sagrado Coração de Jesus e em parte Graminha, 

até a predominância de moradores com nível de renda mais alto, caso de Salvaterra. 

Para estes três bairros, a pesquisa coletou um total de 28 anúncios (6 para 

Salvaterra, 8 para Sagrado Coração de 14 para Graminha), número pouco significativo 

para análise. (Tabelas A4.5 a A4.7 em anexo) 

 

4.4.4.6 Bairros Bomba e Fogo, São Geraldo e Santa Efigênia 

 

Apesar de serem contíguos aos bairros mais adensados e mais próximos do 

centro da cidade, estes bairros apresentaram ocupação recente. Bomba de Fogo e 

São Geraldo foram ocupados após a década de 1990, com predomínio de loteamento 

do tipo granjeamento, ou ocupações irregulares, com pouca ou nenhuma 

infraestrutura.  Estas áreas ainda apresentam muitos vazios urbanos e tendem a ser 

áreas a serem exploradas pelo mercado imobiliário, principalmente para moradias 

populares. (TAVARES, 2006) 

Santa Efigênia foi ocupada com a intensificação da ocupação do bairro 

Teixeiras, limítrofe, e vem recebendo empreendimentos populares, padrão Minha 

Casa Minha Vida: 

 

Figura 4.32- Empreendimentos Populares no Bairro Teixeiras 

 

Fonte: https://www.google.com/search?tbm=isch&sa=1&ei=fTaeXK3zK8vA5OUP5vK_2A0&q. 
Acesso 29/03/2019 

 

Estes bairros contavam em 2010, em resultado do elevado crescimento 

populacional de 36,57% ocorrido entre os Censos, com 13.668 habitantes, 

https://www.google.com/search?tbm=isch&sa=1&ei=fTaeXK3zK8vA5OUP5vK_2A0&q
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representando uma fração importante da população da Regional, de 22,20%. São 

áreas com características de bairros populares, como apontam os indicadores de 

renda mensal domiciliar: em Bomba de Fogo 24,78% dos domicílios recebiam renda 

de mais de cinco salários mínimos, em São Geraldo apenas 12,24% dos domicílios e 

em Santa Efigênia apenas 6,84%.  

Para estes três bairros, foi registrado na pesquisa o total de 63 ofertas (27 para  

Bomba de Fogo, 30 para Santa Efigênia e 6 para São Geraldo), números insuficientes 

para avaliação específica. (Tabelas A4.8 a A4.10 em anexo) 

 

4.4.4.7 Considerações Complementares sobre o Regional Sul 

 

Os dados da pesquisa do ano de 2010, a tabela a seguir corroboram que os 

bairros Cascatinha e Teixeiras, continuam apresentando uma dinâmica de 

verticalização, vez que o tipo apartamento tem um percentual de ofertas de 50,00% e 

31,25%, e nenhum terreno foi ofertado neste período.  

 

Tabela 4.18 – Total de anúncios* por tipo no ano de 2010 Por Bairro no Centro Regional Sul 
Juiz de Fora - MG 

Bairros Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 N 
%/Total 

Tipo 
%/Total 
de 2010 

N 
%/Total 

Tipo 
%/Total 
de 2010 

N 
%/Total 

Tipo 
%/Total 
de 2010 

 

Cascatinha 8 50,00 88,89 1 6,67 11,11 0 0,00 0,00 9 

Santa Luzia 0 0,00 0,00 1 6,67 100,00 0 0,00 0,00 1 

Ipiranga 2 12,50 33,33 4 26,67 66,67 0 0,00 0,00 6 

Teixeiras 5 31,25 62,50 3 20,00 37,50 0 0,00 0,00 8 

Santa Efigênia 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

Bomba De Fogo 0 0,00 0,00 1 6,67 100,00 0 0,00 0,00 1 

Graminha 0 0,00 0,00 2 13,33 66,67 1 33,33 33,33 3 

Salvaterra 0 0,00 0,00 1 6,67 33,33 2 66,67 66,67 3 

São Geraldo 0 0,00 0,00 2 13,33 100,00 0 0,00 0,00 2 

Sagrado Coração De 
Jesus 1 6,25 100,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 

TOTAL  
16 100,00 47,06 15 100,00 44,12 3 100,00 8,82 34 

* Anúncios publicados no mês de abril de 2010 
Fonte: Tribuna de Minas 
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 

O bairro Teixeiras ainda tem uma oferta de 20,00% de casas, entretanto o bairro 

Cascatinha já dá sinais de um maior adensamento já que seu percentual está em 
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6,67%. Logo atrás vem o bairro Ipiranga com uma oferta de apartamento de 12,50% 

e de 26,67% de casas e zero de terrenos, o que ratifica a tendência da pesquisa em 

que nas últimas décadas o número de casas e apartamentos subiu em detrimento de 

ofertas de terrenos e por ser um bairro periférico e mais novo, com uma ocupação 

mais precária e de poder aquisitivo mais baixo (mapa abaixo), sua expansão hoje é 

maior que o bairro Santa Luzia, que tem poucos espaços vazios e já apresenta uma 

ocupação mais compacta.  

 

 
Mapa 4.9 – População com rendimentos maiores que 5 salários mínimos por bairro 

Região Sul 

 
Fonte: IBGE (2010) 
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (2018) 

 

 

4.4.5 Regional Nordeste 

O Centro Regional Nordeste compreende sete bairros, com 48.633 habitantes 

(IBGE, 2010), ou seja, 9,42% da população total da cidade. Apresenta formas de 

ocupação que se opõem em relativa diversidade de usos, com predomínio residencial: 

enquanto os bairros Manoel Honório, Santa Teresinha e seu entorno apresentam 

ocupação mais antiga, a maior parte da área é de ocupação mais recente, como os 
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novos loteamentos, no bairro Grama, a implantação de diversos conjuntos 

habitacionais para população de baixa renda no bairro Bandeirantes, ou as novas 

residências de alto padrão no Jardim Bom Clima (PMJF, 2004). 

Os bairros Granjas Bethânia e Grama caracterizam-se por ocupação mais 

heterogênea, com moradias unifamiliares e granjeamentos. Deve-se destacar que, ao 

longo da MG-353, há maior concentração de população e, à medida que dela se 

afasta, notam-se novos loteamentos e granjas de lazer (TAVARES, 2006). 

No bairro Bandeirantes, a implantação dos novos conjuntos habitacionais ao 

longo da década de 1970 proporcionou a expansão da mancha urbana e da 

infraestrutura, impulsionando uma intensa ocupação local, caracterizada por situações 

diversas de ocupação e parcelamento do solo. Mais recentemente, o bairro tem 

recebido novos projetos de condomínios que vêm provocando a mudança do padrão 

da região. Em consequência, populações mais pobres têm se deslocado para os 

limites do bairro. Em paralelo com esse processo, ocorre a proliferação de ocupações 

por população de baixa renda, em condições precárias, inclusive nas encostas ou 

beira de córregos, estando assentadas em áreas subnormais cerca de 630 famílias, 

sendo só no bairro Bandeirante perto de 130, no leito da antiga estrada de ferro 

Leopoldina (TAVARES, 2006). 

Em melhor padrão urbano, com predomínio de residências unifamiliares de 

nível socioeconômico elevado, está o bairro Bom Clima, dotado de boa infraestrutura 

e bom sistema viário. Apesar do intenso tráfego de veículos de carga pela MG-353, 

destaca-se que a infraestrutura no tocante ao saneamento básico tem índices 

superiores a 95% nos serviços de abastecimento de água, rede de esgoto e coleta de 

lixo (TASCA, 2010). 

Algumas indicações verificáveis nos dados dos dois últimos Censos do IBGE 

confirmam parte destes aspectos apontados acima (Tabela 4.19). A diferenciação 

socioeconômica entre bairros na região é evidente no contraste entre os indicadores 

de renda do bairro Jardim Bom Clima, onde 84,51% dos domicílios têm renda mensal 

superior a cinco salários-mínimos, e os dos bairros Jardim Bethânia e Muçungê da 

Grama, 9,69% e 14,97%, respectivamente.  Em relação à dinâmica de ocupação, é 

expressiva a diferença entre o reduzido crescimento populacional entre 2000 e 2010 

dos bairros de ocupação mais antiga – Mariano Procópio, 0,51%, Santa Terezinha, 

10,26% e Eldorado, com crescimento negativo de -3,74% - e os bairros periféricos – 

Vale dos Bandeirantes, 17,40%, Jardim Bethania, 21,49% e Grama, 26,04%. 
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Tabela 4.19 Dados Socioeconômicos da Regional Nordeste por Bairro - 2000 e 2010 

Bairros População 
Residente 

2000 

População 
2010 

% 
Crescim

ento 

Domicílios 
2000 

Domicílios 
2010 

Próprios % 
Cresci
mento 

% 
Pró- 
prio 

%.> 5 
SM 

Eldorado 6.343 6.106 -3,74 1.843 1.984 1.264 7,65 63,71 24,34 
Granjas 
Betânia 

3.272 3.975 21,49 846 1.176 855 39,01 72,70 9,69 

Jardim 
Bonclima  

651 786 20,74 163 226 201 38,65 88,94 84,51 

Mariano 
Procópio 

26169 2.180 0,51 685 767 457 11,97 59,58 50,85 

Muçunge de 
Grama 

9.624 12.130 26,04 2.536 3.661 2.741 44,36 74,87 14,97 

Santa 
Terezinha 

9.483 10.456 10,26 2.797 3.499 2.271 25,10 64,90 36,78 

Vale dos 
Bandeirantes  

11.073 13.000 17,40 3.254 4.542 3.186 39,58 70,15 24,04 

Regional 
Nordeste 

42.615 48.633 14,12 12.124 15.855 10.975 30,77 69,22  

Fonte: IBGE censo 2000 e 2010. 
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 
A pesquisa coletou 708 anúncios entre 1950 e 2010, correspondendo a 7,39% 

da amostra total de 9.576 anúncios, conforme Tabela 4.20. Nesta, os anúncios estão 

distribuídos entre os sete bairros, onde se pode visualizar que os bairros que tiveram 

um maior crescimento visto pela dinâmica do mercado imobiliário no período foram 

Santa Terezinha, Vale dos Bandeirantes e Jardim Bom Clima. Mariano Procópio e 

Muçungê da Grama apresentaram pequena dinâmica e, por fim, Eldorado e Granjas 

Bethânia registraram número pouco significativo de anúncios. O dado mais 

significativo é a preponderância das ofertas de casas, de 48,73% do total de anúncios 

na Regional. 

Tabela 4.20 – Total de anúncios * da Regional Nordeste no período de 1950 à 2010  
Por bairro e tipo de imóvel – Juiz de Fora- MG 

Bairros Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 N 
%/Total 

Tipo 
%/Total de 

2010 
N 

%/Total 
Tipo 

%/Total de 
2010 

N 
%/Total 

Tipo 
%/Total de 

2010 
 

Santa Terezinha 52 25,62 28,26 93 26,96 50,54 39 24,38 21,20 184 

Vale Dos 
Bandeirantes 

78 38,42 50,65 53 15,36 34,42 23 14,38 14,94 154 

Jardim Bom Clima 3 1,48 2,88 68 19,71 65,38 33 20,63 31,73 104 

Mariano Procópio 53 26,11 56,99 32 9,28 34,41 8 5,00 8,60 93 

Muçungê Da 
Grama  

1 0,49 1,14 46 13,33 52,27 41 25,63 46,59 88 

Eldorado 13 6,40 20,97 42 12,17 67,74 7 4,38 11,29 62 

Granjas Bethânia 3 1,48 13,04 11 3,19 47,83 9 5,63 39,13 23 

TOTAL  203 100,00 28,67 345 100,00 48,73 160 100,00 22,60 708 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2010 
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992; Tribuna de Minas - Demais anos  
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento  
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O mapa 4.10 permite observar que a Regional se limita ao sul com os bairros 

do Centro, estendendo-se na direção nordeste até a divisa com o município de 

Coronel Pacheco. A ocupação inicial que se deu ao longo da MG-353, cujo traçado 

atravessa longitudinalmente a área nesse sentido, é uma característica fundamental 

da Regional.  

 

Mapa 4.10 – Total de anúncios por bairro – 1950 à 2010 – Regional Nordeste 

 

Fonte: IBGE (2010) 
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (2018) 

 

Os dados da Tabela 4.21, que apresenta a evolução no tempo das ofertas no 

conjunto da Regional, confirmam outros aspectos citados sobre sua ocupação. Por 

um lado, a intensificação do processo que ocorre nas décadas mais recentes, visível 

na proporção de 87,37% das ofertas a partir de 1980. E, por outro, o equilíbrio no 

crescimento das ofertas de casas e apartamentos, ratificando porém o predomínio de 

casas (49,63% do total). A estabilidade na oferta de terrenos confirma ainda o 

potencial de crescimento da ocupação na área. 
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Tabela 4.21 Anúncios por década e tipo de imóvel -1950-2009  
 Regional Nordeste 

Década Apartamentos % Casas % Terrenos % Total 

1950  0,00 22 55,00 18 45,00 40 

1960 6 9,68 30 48,39 26 41,94 62 

1970 4 7,14 40 71,43 12 21,43 56 

1980 29 26,85 43 39,81 36 33,33 108 

1990 74 35,75 94 45,41 39 18,84 207 

2000 75 36,06 109 52,40 24 11,54 208 

Total 188 27,61 338 49,63 155 22,76 681 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992; Tribuna de Minas - Demais anos 
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 

Na avaliação por bairros, os cinco bairros com maior dinâmica imobiliária serão 

tratados separadamente, sendo os dois outros, com movimentação mínima, tratados 

de forma conjunta.  

Ressalte-se também aqui que os dados referentes às análises a seguir fazem 

parte das Tabelas A5.1 a A5.7 em anexo e incluem apenas os anúncios até 2009, 

sendo o ano de 2010 discutido separadamente ao final. 

 

4.4.5.1 Bairro Santa Terezinha 

O bairro em 2010, de acordo com Censo do IBGE, apresentou uma população 

de 10.456 habitantes, em 3.499 domicílios permanentes. Houve um crescimento 

mediano de 10,26% na população em 2010 em relação a 2000. 

Considerado o principal bairro da Regional, Santa Terezinha teve sua origem 

ligada à abertura do Caminho Novo, em 1703, com a ocupação de suas margens e a 

construção da casa do Alcaide-Mor Tomé Correa Vasques (bandeirante), localizada 

na antiga fazenda da Tapera, atual Rua José Alencar Tristão (PMJF, 2000). 
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Figura 4.33 - Casa do Alcaide-Mor Tomé Correa Vasques 

 
Fonte: http://br.geoview.info/fazenda_da_tapera,47885913p. Acesso: 26 de março 

de 2019 Foto: Jorge A Ferreira Junior 
 

 

Pode-se destacar, dentre as intervenções que auxiliaram o desenvolvimento do 

bairro, a instalação do 2º Batalhão de Polícia Militar, em 1911; a fundação do Tupi 

Futebol Clube, 1912; a Capela de Santa Terezinha, em 1927; o Instituto de Laticínios 

Cândido Tostes, 1940; a ponte de concreto sobre o Rio Paraibuna como 

prolongamento da Rua Rui Barbosa, principal do bairro, em 1939; e Delegacia 

Regional da Polícia Civil (OLIVEIRA, 1966). 

O bairro fica às margens da BR-267 e centraliza a prestação de serviços e 

comércio da região, além de servir de passagem para os demais bairros da região, o 

que impulsiona sua dinâmica.  

A pesquisa coletou um total de 175 anúncios, entre 1950 a 2009. Observa-se 

nestes dados que nas primeiras três décadas sua dinâmica ficou mais centrada na 

oferta de casas. Na década de 1990, a oferta de terrenos cresceu de 12,82% para 

33,33% e na década seguinte a oferta de apartamentos cresceu de 25% para 52,27%, 

denotando o começo de uma mudança no perfil do tipo de ocupação do bairro, com a 

construção de pequenos edifícios de apartamentos. (Tabela A5.1 em anexo) 

 

4.4.5.2 Bairro Vale dos Bandeirantes 
 

 

O bairro Vale dos Bandeirantes, segundo o Censo do IBGE, contava em 2010 

com exatos 13.000 habitantes, em 4.542 domicílios permanentes, sendo o mais 

populoso da Regional.  Sua população cresceu em 17,40% de 2000 a 2010, mantendo 

a característica da maioria de baixa renda (apenas 24,04% de domicílios com renda 

superior a cinco salários-mínimos). 

http://br.geoview.info/fazenda_da_tapera,47885913p
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O loteamento Vale dos Bandeirantes, projetado em 1952 pelo engenheiro 

Antônio Carlos Saraiva às margens da MG-353, deu origem ao bairro. A ocupação 

inicial se situa na parte baixa, onde o predomínio é de casas e apartamentos simples. 

 

Figura 4.34 - Vista aérea do início do loteamento do Vale dos Bandeirantes 

 
Fonte: https://www.google.com/search?q=fotos+vale+dos+bandeirantes+ 

jf&tbm=isch&tbs=rimg Acesso: 26/03/2019 

 

Nos últimos anos a parte alta do bairro começou a ser loteada, incluindo 

loteamentos de casas de padrão superior, o que pode representar no futuro uma 

mudança no perfil socioeconômico do bairro. (Vide Figura 4.35, canto superior 

esquerdo). 

Figura 4.35 - Vista aérea atual do bairro Bandeirantes 

 
Fonte: https://mapio.net/pic/p-52713472/. Acesso: 26/03/2019 

 

A pesquisa coletou um total de 148 anúncios, entre 1950 a 2009. Na amostra 

https://www.google.com/search?q=fotos+vale+dos+bandeirantes+%20jf&tbm=isch&tbs=rimg
https://www.google.com/search?q=fotos+vale+dos+bandeirantes+%20jf&tbm=isch&tbs=rimg
https://mapio.net/pic/p-52713472/
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verifica-se que, apesar do loteamento Vale dos Bandeirantes ter sido projetado em 

1952, os primeiros terrenos começaram a ser ofertados no ano de 1966.  

Na década de 1990 a oferta de apartamentos saiu do patamar de 9,59% para 

52,05% do total da década, e para 38,36% entre 2000/09. A oferta de casas manteve 

neste período a frequência na casa dos 30%, já a de terrenos se estabilizou em 

18,18%. Vale ressaltar ainda a intensificação da movimentação imobiliária nas duas 

últimas décadas, que representou 72,30% do total do bairro. (Tabela A5.2 em anexo). 

 

4.4.5.3 Bairro Jardim Bom Clima 

 

A ocupação do bairro começa entre o final de 1979 e o início da década 

1980/89. Apesar do crescimento significativo entre os últimos Censos, de 20,74%, sua 

população em 2010 era de apenas 786 habitantes, morando em 226 domicílios 

permanentes, na maior parte casas de alto padrão construtivo: 84,51% dos domicílios 

registraram renda mensal superior a cinco salários-mínimos, um dos índices de renda 

mais altos do município. 

A pesquisa coletou um total de 101 anúncios, entre 1950 a 2009, nos quais as 

ofertas são preponderantemente de casas: em toda amostra coletada somente três 

unidades de apartamentos foram ofertados, duas em 1998 e uma em 2010. A 

pesquisa apontou ainda que a oferta de terrenos nas décadas de 1980/1990 foi de 

37,50% e na última década caiu para 18,75%, o que indica a existência de espaços 

vazios. Já a oferta de casas vem subindo progressivamente nas últimas três décadas: 

16,42%; 37,31%; 46,27%. (Tabela A5.3 em anexo)  
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Figura 4.36 Foto aérea do bairro Bom Clima 

 

Fonte: https://mapasapp.com/brasil/minas-gerais/juiz-de-fora-mg. Acesso: 26/03/2019 

 

4.4.5.4 Bairro Mariano Procópio 

O bairro teve o início de sua ocupação no final do século XIX, quando Mariano 

Procópio Ferreira Laje criou a Colônia D. Pedro II, para abrigar os imigrantes alemães 

que vieram para trabalhar na construção da estrada União Indústria. Esta colônia era 

subdividida em duas: a “colônia agrícola”, que se transformou no bairro São Pedro 

(Regional Oeste), e a “colônia industrial”, que se tornou o bairro Mariano Procópio, 

onde ficava a residência de seu criador, hoje Museu Mariano Procópio, que preserva 

uma área de 78.240 metros quadrados, contrastando com o ambiente de intensa 

urbanização que o cerca (COUTO, 1997). 

 O bairro Mariano Procópio possui eixos estruturadores que cumprem função 

de corredor de comércio e de tráfego urbano, com o papel de direcionar o fluxo da 

região central para os bairros, apresentando uma ocupação predominantemente 

residencial com edificações de pequena volumetria. (PMJF, 2006) 

Em 2010, de acordo com Censo do IBGE, Mariano Procópio contava com 2.180 

habitantes, em 767 domicílios permanentes. Houve entre 2000 e 2010 um pequeno 

acréscimo de 0,50% na população, que tem características de maioria de classe 

média: 50,85% são domicílios com renda acima de cinco salários-mínimos. 

  

https://mapasapp.com/brasil/minas-gerais/juiz-de-fora-mg
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Figura 4.37- Bairro Mariano Procópio com vista da área verde do Museu Mariano 
Procópio 

 
Fonte: https://www.google.com/search?q=foto+mariano+procopio+bairro&tbm Acesso 

26/03/2019. 

 

A pesquisa coletou um total de 92 anúncios, entre 1950 a 2009. Por ser um 

bairro de ocupação antiga, a amostra apresenta ofertas de casas e terrenos desde 

primeira década pesquisada e, por ser um bairro bem próximo a área central, vem 

tendo nas três últimas décadas um aumento no percentual de apartamentos, de 

21,15% em 1980/89 para o patamar de 30,77% nas décadas seguintes. Já a oferta de 

terrenos foi nula na última década. Cabe notar ainda que a oferta de casas vem caindo 

a cada década, indicando o início de uma possível verticalização. (Tabela A5.4 em 

anexo)    

 

4.4.4.5 Bairro Muçungê da Grama 

 

O bairro Muçungê da Grama, porta de entrada da cidade para quem vem pela 

MG-353, teve sua ocupação ligada à construção da Estrada de Ferro Leopoldina, que 

inaugurou em 1884 na localidade uma estação da ferrovia que ligava Juiz de Fora a 

Piau.  

De acordo com Censo do IBGE, a população do bairro em 2010 era de 12.130 

habitantes, em 3.661 domicílios permanentes. Ocorreu crescimento populacional 

https://www.google.com/search?q=foto+mariano+procopio+bairro&tbm
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expressivo no último decênio, de 26,04%, e intensa construção de moradias (foi de 

44,36% o aumento no número de domicílios no mesmo período), tendo o bairro 

mantido maioria de população de baixa renda, como indica o baixo percentual de 

domicílios com renda acima de cinco salários-mínimos (14,97%). 

Figura 4.38 - Foto da parte comercial do bairro Muçungê da Grama 

 
Fonte: https://tribunademinas.com.br/especiais/meuimovel/28-12-2017/grama-e-novo-vetor-de-

crescimento-de-juiz-de-fora.html 

O comércio na região é diverso e intenso com supermercados, padarias, 

açougues, farmácias, restaurantes, lojas de material de construção, produtos 

agropecuários, peças automotivas, instituições de ensino, salões de beleza, 

academias de ginástica, loteria, dentre outros. Conta ainda com uma Unidade de 

Atenção Primária à Saúde (UAPS) e o Hospital Regional João Penido (TRIBUNA DE 

MINAS, 2017). 

A pesquisa, que coletou um total de 81 anúncios entre 1950 a 2009, confirma 

a ocupação antiga, quando aponta que terrenos e casas são ofertados no bairro desde 

1950. Nas duas últimas décadas a dinamicidade do bairro, até então considerado com 

características rurais, vem se modificando, tendo a oferta de casas e terrenos 

aumentado significativamente: casas de 30,95% em 1990/99 para 52,38% em 

2000/09 e terrenos de 18,42% em 1990/99 para 26,32% em 2000/09. (Tabela A5.5 

em anexo) 

Empreendedores vêm considerando esta região atrativa para novos 

investimentos, dentre alguns fatores apontados estão: grandes espaços vazios e a 

promessa da construção de uma rodovia que ligará a estrada MG-353 de forma direta 

ao aeroporto regional de Goianá e à BR-040, encurtando as distâncias do bairro 

https://tribunademinas.com.br/especiais/meuimovel/28-12-2017/grama-e-novo-vetor-de-crescimento-de-juiz-de-fora.html
https://tribunademinas.com.br/especiais/meuimovel/28-12-2017/grama-e-novo-vetor-de-crescimento-de-juiz-de-fora.html


 

 

212 
 

 

Muçungê da Grama à Zona Norte. (TRIBUNA DE MINAS, 2017). 

 

4.4.5.6 Bairros Eldorado e Granjas Bethânia 

 

O bairro Eldorado possui uma ocupação com preponderância de residências 

simples, onde a maioria da população apresentou baixo nível de renda segundo o 

Censo de 2010 (apenas 24,34% dos domicílios com renda acima de cinco salários-

mínimos). O bairro sofreu decréscimo de 3,74% na população entre os Censos, 

chegando a 6.106 habitantes, em 1.984 domicílios permanentes.  

A pesquisa registrou 62 anúncios entre 1950 e 2009, número pouco 

significativo, mas coerente com as características do bairro, limitado por morros e uma 

área de preservação ambiental, sem maiores possibilidades de expansão. No total, o 

maior percentual de ofertas foi de casas, 67,74%, tendo o mercado permanecido 

relativamente estável a partir dos 1970. (TABELA A5.6 em anexo) 

 

 

 

Figura 4.39 -Vista aérea do bairro Eldorado 

 
Fonte: https://www.google.com/search?q=BAIRRO+eldorado+JF+FOTOS&tbm 

Acesso 27/03/2019 

 

https://www.google.com/search?q=BAIRRO+eldorado+JF+FOTOS&tbm
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A área do bairro Granjas Bethânia foi adquirida em 1954 pela empresa do 

mesmo nome com a proposta de iniciar ali duas plantas habitacionais, um 

granjeamento e um loteamento popular. O projeto foi executado, mas não foi 

regularizado, fazendo com que os compradores tomassem posse das áreas sem que 

pagassem seus impostos e sem direito à titularidade. Tal situação se estendeu até 

final dos anos 1970, quando a municipalidade fez algumas melhorias no local levando 

iluminação pública e calçamento (TAVARES, 2006). 

Em 2010, eram 3.973 habitantes, em 1.176 domicílios permanentes, com o 

menor índice regional de rendimento domiciliar: apenas 9,69% dos domicílios com 

renda acima de cinco salários-mínimos, indicando a precariedade do bairro. 

A pesquisa coletou 22 anúncios, entre 1950 a 2009, indicando a quase 

inexistência de um mercado imobiliário formal. (TABELA A5.7 em anexo) 

 

 

 

 

Figura 4.40 - Bairro Granjas Bethânia

 

Fonte:https://www.google.com/search?q=BAIRRO+granjas+bethânia+JF+FOTOS&t
bm Acesso 27/03/2019 

https://www.google.com/search?q=BAIRRO+granjas+beth%C3%A2nia+JF+FOTOS&tbm
https://www.google.com/search?q=BAIRRO+granjas+beth%C3%A2nia+JF+FOTOS&tbm
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4.4.5.7 Considerações Complementares sobre a Regional Nordeste 

Os números da pesquisa no ano de 2010, apresentados na Tabela 4.22 a 

seguir, são compatíveis com os do período 1950-2009, corroborando as tendências 

indicadas nas análises anteriores. Os três bairros mais populosos, Santa Terezinha, 

Muçungê da Grama e Vale dos Bandeirantes apresentam o maior número de ofertas 

(81,48% do total), compatíveis com a dinamicidade dos bairros e mantendo a 

tendência de maior proporção de ofertas de apartamentos em Santa Terezinha e Vale 

dos Bandeirantes. O bairro Muçungê da Grama, onde 57,14% das ofertas foram de 

casas e 42,86% de terrenos no ano, apresentou um resultado coerente com a nova 

tendência já citada de investimentos pelos empresários do setor.  

 

 

Tabela 4.22- Total de Anúncios* por tipo no ano de 2010 por bairro Centro Regional Nordeste  
Juiz de Fora -MG 

Bairros Apartamento Casa Terreno TOTAL 

  N 
%/Total 

Tipo 
%/Total 
de 2010 

N 
%/Total 

Tipo 

%/Total 
de 

2010 
N 

%/Total 
Tipo 

%/Total 
de 

2010 
  

Santa Terezinha 8 53,33 88,89 1 14,29 11,11 0 0,00 0,00 9 

Vale Dos 
Bandeirantes 

5 33,33 83,33 0 0,00 0,00 1 20,00 16,67 6 

Jardim Bom 
Clima 

1 6,67 33,33 1 14,29 33,33 1 20,00 33,33 3 

Mariano Procópio 1 6,67 100,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 

Muçungê Da 
Grama 

0 0,00 0,00 4 57,14 57,14 3 60,00 42,86 7 

Eldorado 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

Granjas Bethânia 0 0,00 0,00 1 14,29 100,00 0 0,00 0,00 1 

TOTAL 15 100,00 55,56 7 100,00 25,93 5 100,00 18,52 27 

* Anúncios publicados no mês de abril do ano de 2010   
Fonte: Tribuna de Minas       
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento         
 

A distribuição espacial por renda domiciliar, no mapa 4.11, apresenta de forma 

clara aspectos importantes na dinâmica imobiliária da Regional. O primeiro destes é 
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que Muçungê do Grama e Granjas Bethânia, os dois bairros mais periféricos, 

conjugam os menores índices de renda domiciliar, a menor dinâmica imobiliária formal 

e o maior crescimento populacional, em clara indicação de um processo de 

afastamento de setores sociais mais pobres para a periferia. No outro extremo, o 

bairro Bom Clima aparece como um enclave de melhor nível socioeconômico, no qual 

existe intensa dinâmica imobiliária para uma população muito reduzida. Por seu turno, 

Santa Terezinha, Vila dos Bandeirantes e Mariano Procópio apresentam a tendência 

de verticalização pelo crescimento proporcional de ofertas de apartamentos, são os 

bairros mais centrais e com indicação de população com níveis medianos de 

rendimento. 

 

 

 

Mapa 4.11- População com rendimentos maiores de 5 salários 
por bairro – Regional Nordeste 

 

Fonte- IBGE (2010) 
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (2018) 
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4.4.6 Regional Oeste 

 

O Centro Regional Oeste é composto por 8 bairros, com um total de 33.976 

habitantes (IBGE, 2010), ou seja, 6,58% da população total da cidade. Ocupação 

antiga, é datada de 1858, quando foi criada a Colônia Dom Pedro II para receber os 

imigrantes alemães que iriam trabalhar na construção da Estrada União Indústria, 

ligação da cidade à Petrópolis, no Rio de Janeiro. Na década de 1970 a região passou 

a ser considerada uma área com excelente potencial para crescimento, pois havia 

muitos vazios urbanos, por estar em uma área de clima excelente e com muitas áreas 

verdes remanescentes de Mata Atlântica, tendo sido elaborado um Plano Diretor, 

definindo um padrão de ocupação classe média e alta (TAVARES, 2006). 

A ocupação do setor Oeste, no entanto, não se destinou somente ao público 

de alta renda. Existem vários loteamentos populares financiados pelo poder público. 

Assim, os contrastes no padrão de ocupação são visíveis, como por exemplo, no 

Morro do Imperador, que tem alta concentração de loteamentos/condomínios 

fechados (Bosque Imperial, Granville, Parque Imperial, Jardins Imperiais, dentre 

outros) e no bairro Martelos, com a maior concentração de moradias de baixa renda 

(Jardim Casablanca, Jardim de Fátima e Adolfo Vireque), vizinhos ao condomínio 

fechado de maior valorização na cidade (Parque Residencial São Lucas I e II). A área 

está atualmente em processo de expansão, contando com vários condomínios 

horizontais, padrão classe média alta, além de uma crescente oferta de comércio e 

serviços (NASCIMENTO, 2010). 

Estes aspectos configuram diferentes formas de ocupações na Regional: 

ocupações mais antigas, novos loteamentos e condomínios fechados, granjas e 

conjuntos habitacionais, além da presença de áreas remanescentes de mata e grande 

disponibilidade de terrenos não edificados. Esta disponibilidade, controlada pelos 

vários agentes, proprietários, incorporadores, empreendedores imobiliários e o 

Estado, tende a se refletir nas futuras formas de ocupação desta área (TASCA, 2010). 

O processo de ocupação induzida foi consolidado através da instalação do 

Campus da UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora), do Aeroporto e do Estádio 

Municipal, além da implantação do Centro de Pesquisas da EMBRAPA (Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e de numerosos condomínios horizontais e 

loteamentos. A Regional inclui áreas verdes e de relevância ambiental, como o Morro 

do Imperador, Parque da Lajinha, Mata da Sede do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio 
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Ambiente e dos Recursos naturais Renováveis) e as matas ao longo da margem 

esquerda da Represa de São Pedro (GERALDO, 2011). 

O padrão de ocupação e parcelamento caracteriza-se por diferenciações 

internas, como as dimensões dos lotes e a qualidade das habitações. Num claro 

processo de substituição das edificações originais por outras voltadas para a elevação 

do padrão, percebe-se um processo de renovação da região com condomínios 

fechados para população de renda elevada, prevalecendo o caráter simbólico e o alto 

nível de status social (GERALDO, 2011). 

As atividades econômicas existentes são bastante heterogêneas, 

concentrando-se nos corredores de bairros, como São Pedro, Nossa Senhora de 

Fátima, Santos Dumont, Marilândia e na parte central de Borboleta. Embora a 

infraestrutura viária conte com acessos em boas condições, a circulação interna, 

devido à largura das vias é deficitária. Uma das obras de intervenção propostas pelo 

PDDU, 2000 é o Acesso Sul (que deveria constituir uma parte da nova rodovia, BR-

440), via marginal ao Córrego de São Pedro, implantado apenas parcialmente  (PMJF, 

2006). 

Quanto ao parcelamento do solo e ao padrão de ocupação, existem 

significativas diferenciações internas. Num primeiro segmento formado pelos bairros 

Borboleta e centro de São Pedro, há o retalhamento do solo com lotes reduzidos e 

poucas áreas desocupadas, num crescente processo de ocupação que vem 

acarretando comprometimento nas condições de infraestrutura. No segundo 

segmento, no restante do bairro São Pedro, Marilândia e Santos Dumont, há 

predominância de parcelamento com lotes de médio porte, com construções de 

padrão inferior; nessa região, identifica-se um processo de substituição das 

edificações antigas por outras de padrão mais elevado, devido à entrada de capital 

imobiliário especulativo. Já com outro padrão, caracterizando população de renda 

elevada, o terceiro segmento (próximo ao Morro do Imperador) apresenta-se marcado 

pelos novos loteamentos fechados. Num quarto e último setor, abarcando os bairros 

Parque Jardim da Serra, Nova Califórnia, Novo Horizonte, Cruzeiro de Santo Antônio, 

cujo referencial é a Represa de São Pedro, podem-se identificar lotes maiores, com 

padrão granjeamento (GERALDO, 2011). 

O setor já apresentava em 1991 (de acordo com as informações disponíveis no 

PDDU, 2000) renda média dos chefes de família de 2,9 salários mínimos, 

apresentando “fortes disparidades entre os mais de 10 salários mínimos do Imperador, 
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até os menos de 2 salários mínimos no Bairro N. Sr. de Fátima”. Descreve ainda o 

plano, que era também alta “a proporção de rendimentos de até 2 salários mínimos 

(60,20% na média da RP) em todos os bairros” (PMJF, 2004, p.66). 

Estas disparidades internas já demonstravam a convivência entre áreas de 

renda elevada e áreas de ocupação subnormal, num processo crescente de ocupação 

nas margens da Represa de São Pedro. Convivendo com esses padrões encontram-

se, sobretudo no bairro Nossa Senhora de Fátima, várias áreas subnormais, como no 

Jardim Casablanca, Jardim de Fátima e Adolfo Vireque, caracterizados por ocupações 

que se situam em áreas vizinhas às mais valorizadas, como os Condomínios Jardins 

Imperiais, Parque Imperial e Granville (NASCIMENTO, 2010). 

Os dados do Censo 2010, apresentados na Tabela 4.23 a seguir, confirmam 

essas características. O dado mais significativo é o explosivo crescimento 

populacional em todos os bairros entre 2000 e 2010, que foi de 36,8% no conjunto da 

Regional, três vezes superior ao da cidade, de 11,73%, confirmando a intensidade do 

processo de ocupação. E, em relação ao nível socioeconômico dessa ocupação, as 

disparidades são mais evidentes nos bairros São Pedro, Borboleta e Martelos, onde 

se localizam as áreas de ocupação subnormal remanescentes. 

 

Tabela 4.23 - Dados Socioeconômicos da Regional Oeste por Bairro - 2000 e 2010 

Bairros População 
Residente 

2000 

População 
2010 

% 
Crescim

ento 

Domicíli
os 

2000 

Domicíli
os 

2010 

Próprios % 
Cresci
mento 

% 
Pró- 
prio 

%.> 5 
SM 

Aeroporto 1.149 2.168 88,69 293 656 542 123.89 82,62 54,88 

Borboleta 5.164 6.457 25,04 1.407 5.052 1.631 45,84 79,48 29,43 

Cruzeiro de 
Santo Antônio 

645 941 45,89 184 298 245 61,96 52,21 53,69 

Martelos 4.632 5.961 28,69 1.211 1.842 1.420 52,11 77,09 24,21 

Morro do 
Imperador  

748 1.499 100,40 190 427 401 124,74 93,91 86,65 

Nova 
Califórnia  

186 223 19,89 48 71 51 47,92 71,83 36,62 

Novo Horizonte 1.631 2.086 27,90 451 645 479 43,02 74,26 43,26 

São Pedro 10.681 14.641 37,08 2.954 4.832 3.667 63,57 15,89 25,35 

Regional 

Oeste  
24.836 33.976 36,80 6.738 10.823 8.436 60,63   

Fonte: IBGE censo 2000 e 2010. 
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 

O total de anúncios levantados na pesquisa na Regional Oeste, conforme 

apresentando na Tabela 4.24, foi de 622, concentrados nos bairros São Pedro e 

Aeroporto que registraram 341 ofertas, ou seja, 54,82% do total. Novo Horizonte, 
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Morro do Imperador e Borboleta tiveram um número menos expressivo, em conjunto 

225 anúncios representando 36,17% do total. Os três bairros restantes não 

registraram número significativo no período da pesquisa. 

O dado mais evidente, contrastando com outras Regionais, é a grande 

proporção de casas ofertadas, mais da metade do total (52,73%), e a pequena 

proporção de apartamentos, apenas 11,09% dos imóveis. Exceto São Pedro e 

Borboleta, que registram equilíbrio entre as ofertas de casa e apartamentos, estes 

dados indicam o baixo índice de verticalização na região, confirmando as 

características da ocupação descritas anteriormente. 

 

Tabela 4.24 - Total de anúncios* da Regional Oeste no período de 1950 a 2010 por bairro e  

tipo de imóvel - Juiz De Fora - MG 

Bairros Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 N 
%/Total 

Tipo %/Total 
Década 

N 
%/Total 

Tipo %/Total 
Década 

N 
%/Total 

Tipo %/Total 
Década 

 

São Pedro 25 36,23 11,42 110 33,54 50,23 84 37,33 38,36 219 

Aeroporto 10 14,49 8,20 68 20,73 55,74 44 19,56 36,07 122 

Morro Do 
Imperador 

0 0,00 0,00 55 16,77 72,37 21 9,33 27,63 76 

Novo Horizonte 2 2,90 2,63 33 10,06 43,42 41 18,22 53,95 76 

Borboleta 31 44,93 42,47 31 9,45 42,47 11 4,89 15,07 73 

Martelos 0 0,00 0,00 17 5,18 58,62 12 5,33 41,38 29 

Cruzeiro De Santo 
Antônio 

1 1,45 5,00 11 3,35 55,00 8 3,56 40,00 20 

Nova Califórnia 0 0,00 0,00 3 0,91 42,86 4 1,78 57,14 7 

TOTAL  69 100,00 11,09 328 100,00 52,73 225 100,00 36,17 622 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2010   
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos       
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento       
  

 

O Mapa 4.12 ajuda a entender a dinâmica da ocupação na Regional, de um 

lado destacando os bairros São Pedro e Aeroporto como os de maior movimentação 

imobiliária e, por outro, localizando os bairros mais afastados de menor 

movimentação.  
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Mapa 4.12 – Total de anúncios imobiliários por bairro -1950 -2010 – 
Regional Oeste 

 
Fonte- IBGE (2010) 
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (2018) 

Ao se observar a evolução das ofertas no tempo, entre 1950 e 2009 (Tabela 

4.25), algumas evidências se mostram. Primeiro, que a oferta de apartamentos tem 

início apenas nos anos 1980, mais tardiamente que em outras regionais. Segundo, 

que o boom do mercado é também mais recente, sendo que entre os anos de 1990 a 

2009 foram registradas 77,29% das ofertas. E, mais significativo, que a oferta de 

terrenos cresceu de forma constante no período, indicando a disponibilidade de 

loteamentos recentes e de outros tipos de lotes, tais como sítios e granjas. 

 

Tabela 4.25 Anúncios por década e tipo de imóvel entre 1950-2009 – Regional Oeste.  

Década Apartamentos % Casas % Terrenos % Total 

1950  0,00 5 33,33 10 66,67 15 

1960  0,00 3 14,29 18 85,71 21 

1970  0,00 9 42,86 12 57,14 21 

1980 8 10,39 21 27,27 48 62,34 77 

1990 21 14,58 56 38,89 67 46,53 144 

2000 37 11,86 211 67,63 64 20,51 312 

Total 66 11,19 305 51,69 219 37,12 590 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2019 
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
Tribuna de Minas - Demais anos 
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 

Na avaliação por bairros, os cinco bairros com maior dinamismo serão tratados 

separadamente, e os três restantes tratados de forma conjunta.  
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É importante ressaltar que os dados referentes às análises a seguir fazem parte 

das Tabelas A6.1 a A6.8 em anexo e incluem apenas os anúncios até 2009, sendo o 

ano de 2010 discutido separadamente ao final. 

 

4.4.6.1 Bairro São Pedro 

 

O São Pedro é considerado o principal bairro da regional oeste, também 

chamada “Cidade Alta”, onde se deu o início da ocupação da região por volta de 1858, 

com a Colônia Dom Pedro II. Aqui chegaram por volta de 1.200 trabalhadores que se 

espalharam nas vilas operárias, que originaram três bairros: a Colônia de Cima (atual 

bairro São Pedro), a Colônia do Meio (atual bairro Borboleta) e a Colônia de Baixo 

(atual bairro Mariano Procópio) (OLIVEIRA, 1966). 

Na época, pela dificuldade de acesso, a Colônia de Cima se manteve afastada 

do núcleo central da cidade, o que fez com que os valores culturais da origem alemã 

se mantivessem, o que se observa ainda hoje, nas festas típicas e na culinária. Na 

década de 60 e 70 do século passado, a construção do Campus da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, o novo traçado da BR-040, a intervenção viária decorrente 

do Projeto Cidades Média do Banco Interamericano de Desenvolvimento, com a 

construção da BR-040, a partir de 1975, e a extensão da Avenida Independência, atual 

Avenida Itamar Franco, até às portas da Universidade, trouxeram como consequência 

uma intensificação na ocupação do então pacato bairro São Pedro (HOTZ, 2005). 

Hoje sua urbanização é dinâmica e heterogênea, composta por moradias 

populares e de classe média, todas convivendo num mesmo espaço e utilizando os 

mesmos equipamentos urbanos e infraestrutura. O bairro possui duas vias que o ligam 

ao centro: a Estrada Gentil Forn e a Avenida Itamar Franco, além de contar com a BR-

440 que ligará o bairro à BR-040. A circulação interna se encontra em expansão com 

abertura de novas ruas e asfaltamento de antigas vias (TAVARES, 2006). 

O núcleo central do bairro apresenta uma grande concentração de serviços e 

comércio, e suas vias servem de ligação do Centro com os demais bairros da regional. 

Geraldo (2011) aponta ainda que os principais vetores de expansão desta região 

foram: a topografia mais plana, se comparada ao centro da cidade, e sua proximidade 

com o mesmo, devido às boas vias de acesso, além de apresentar uma boa 

quantidade de vazios urbanos, ou seja, em 2000 a disponibilidade de lotes era de 30% 

(GERALDO, 2011).  
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Em 1977, o prefeito Mello Reis determinou a elaboração do Plano Diretor da 

Cidade Alta (PDCA), cuja função era de compatibilizar a região com os novos 

empreendimentos, fato que deixou a mesma mais atrativa. Tal fato se reflete 

diretamente na pesquisa, em que se verifica o aumento na oferta em 1979. Mas o 

efetivo crescimento vem após 1987, quando a região se torna uma das principais 

áreas com perspectiva de crescimento na cidade, com a proliferação de condomínios 

residenciais e a instalação de estabelecimentos de lazer noturno (PDCA, 1978). 

O Censo do IBGE de 2010 registrou 14.641 habitantes, em 4.832 domicílios 

permanentes, tendo havido importante acréscimo de 37,08% na população em 

relação a 2000 e o crescimento do número de domicílios foi quase o dobro nesse 

período (63,57%). São dados que indicam a intensidade do processo de ocupação do 

bairro. O rendimento nominal mensal domiciliar, de 25,35% dos domicílios com renda 

acima de cinco salários-mínimos, reflete a diversidade da ocupação, desde áreas de 

população de baixa renda até condomínios residenciais de luxo. 

A pesquisa coletou um total de 210 anúncios, entre 1950 a 2009, conforme 

Tabela A6.1 em anexo. Os dados da pesquisa ratificam as observações anteriores, 

ressaltando-se os seguintes: (i) o pico da oferta de terrenos no bairro ocorreu entre os 

anos de 1990/1999, tendo sido de 50,91% do total de ofertas da década; (ii) a 

disponibilidade de áreas permaneceu alta, sendo que entre 1980 e 2009 registrou-se 

76,83% do total de ofertas de terrenos; e (iii), mesmo nas últimas décadas, de forma 

diversa das outras regiões, o número de ofertas de apartamentos foi 

significativamente menor que o de casas, chegando no máximo a 15,89% na década 

de 2000, versus o de 68,22% de casas. 

 

4.4.6.2 Bairro Aeroporto 

 

Bairro de classe média alta, sua ocupação se inicia em com a construção do 

Aeroporto Francisco Álvares de Assis, conhecido como Aeroporto da Serrinha, em 

1958. Os primeiros loteamentos são lançados no entorno, como pode ser observado 

nas Figuras 4.41 e 4.42 abaixo. O predomínio de terrenos com metragem maior 

permitiu a construção de casas amplas com áreas de lazer, usadas nos anos 1960 

como sítios de lazer para a classe alta. O perfil mudou e as famílias buscam hoje este 

bairro para sua moradia permanente. O bairro é essencialmente residencial, com 

escassa oferta de comércio e serviços, o que confere ao local a tranquilidade 
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procurada pelos seus moradores.  Com ruas e avenidas largas e arborizadas, esta 

localidade fica próxima a Universidade Federal de Juiz de Fora, além de ser margeada 

pela BR-040 (NASCIMENTO, 2010). 

 

Figura 4.41 - Foto do Aeroporto da Serrinha entre 1960 a 1970 

 
Fonte: http://www.mariadoresguardo.com.br/2012/10/aeroclube-de-juiz-de-fora-sem-
data-foto.html  Foto de autoria de Roberto Dornellas. Acesso 30 de janeiro de 2019 

 

Figura 4.42- Foto atual do Aeroporto da Serrinha

 
Fonte:www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi89YyKjJbgAhU4CDQ
IHTliARkQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Frezendeimoveis.com.br%2Fblog%2Fconhe
ca-seu-bairro%2Fencante-se-com-o-bairro-
Aeroporto&psig=AOvVaw2NnjPta5hKi2YMCHsP48R5&ust=1548957922878764  
Acesso 30 de janeiro de 2019. 

 
 

No bairro está o Parque da Lajinha, que ocupa uma área de 880 mil metros 

quadrados, divididos entre mata nativa, trilhas, lago e jardins. Em funcionamento 

http://www.mariadoresguardo.com.br/2012/10/aeroclube-de-juiz-de-fora-sem-data-foto.html
http://www.mariadoresguardo.com.br/2012/10/aeroclube-de-juiz-de-fora-sem-data-foto.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_da_Lajinha
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desde 1983 e oficialmente criado pelo Decreto 11.266 de julho de 2012, vem agregar 

valor aos imóveis desta região (PMJF, 2006) (FIGURA 4.43). 

 
 

Figuras 4.43- Foto área do Parque da Lajinha 

 
Fonte: https://www.pjf.mg.gov.br/noticias/view.php?modo=link2&idnoticia2=46592 Acesso 30 de 
janeiro de 2019. 

 

O bairro em 2010, de acordo com Censo do IBGE, contava com 2.168 

habitantes, em 656 domicílios permanentes. O crescimento do bairro foi explosivo na 

década de 2000: sua população quase duplicou com o acréscimo de 88,69% e o 

número de domicílios cresceu 123,89% entre os Censos. Os dados de rendimento 

nominal mensal domiciliar indicam nível socioeconômico alto da maior parte dos 

moradores: 54,88% dos domicílios com renda de mais de cinco (05) salários-mínimos.  

A pesquisa coletou um total de 118 anúncios, entre 1950 a 2009, 50% dos quais 

na última década. A comercialização de casas é o produto imobiliário de maior oferta, 

representando nesse período 71,19% do total da amostra. Contudo, ainda há na 

região espaços vazios a serem comercializados, tendo havido uma maior 

movimentação na década de 1990, quando a oferta de terrenos chegou a 55,17% dos 

imóveis no período. (TABELA A6.2 em anexo) 

 

4.4.6.3 Bairro Morro do Imperador 

 

O Morro do Imperador é um dos pontos mais altos da cidade, situado a 923 

metros do nível do mar, tendo recebido este nome depois da visita, em 1861, do 

imperador Dom Pedro II.  

https://www.pjf.mg.gov.br/noticias/view.php?modo=link2&idnoticia2=46592
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Em 1906 foi construída uma capela, um mirante e um monumento ao Cristo 

Redentor. Tal fato propiciou o início da ocupação da área, contudo somente no final 

da década de 1980 que os primeiros loteamentos fechados, de alto padrão, 

começaram a surgir. Os condomínios estão em meio a área de preservação 

permanente com remanescentes de Mata Atlântica, que permeia todo o caminho até 

o topo (PDCA, 1978). 

A população do bairro duplicou entre 2000 e 2010 (100,40%). É a região onde 

mora a população com maior poder aquisitivo da cidade, onde 86,65% dos domicílios 

têm renda acima de cinco salários mínimos, sendo que 93,91% destes são próprios, 

o maior índice da cidade. Casas de alto padrão com grandes áreas verdes são os 

produtos mais ofertados nesta região.  

Segundo Geraldo (2011), a Região Oeste foi área de expansão até a metade 

do Século XX. A partir desta época foi incorporada à zona urbana, mas ganhou as 

características atuais somente no final dos anos 1980, com o lançamento de 

loteamentos e condomínios fechados e a chegada de uma população de maior poder 

aquisitivo, o que imprimiu na região um novo padrão de construção, com grandes 

casas e espaçosas áreas de lazer, agregando rapidamente valor ao solo. 

 

Figura 4.44 - Vista Parcial Morro do Imperador- Loteamento Chalés 
do Imperador 

 
Fonte: Google Earth, 2006 
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Figura 4.45 - Vista Parcial Chalés do Imperador 

 
Fonte: Chaves, 2010. 

 

A pesquisa coletou um total de 72 anúncios, entre 1950 e 2009. Os dados 

ratificam as características descritas: nenhuma oferta de apartamentos, anúncios de 

casas somente a partir de 1990 e crescimento progressivo no número de ofertas de 

terrenos durante as três últimas décadas. (TABELA A6.3) 

 

4.4.6.4 Bairro Novo Horizonte 

 

A ocupação do bairro se inicia por volta da década de 80, quando surgem os 

primeiros loteamentos: Novo Horizonte, São Clemente, Marilândia, Jardim da Serra e 

Spinaville, sendo que este último, lançado como condomínio fechado em 2003, trouxe 

significativa valorização imobiliária para a região, segundo Nascimento (2010), vez 

que a Prefeitura Municipal, entre 2000 e 2010, aumentou em 490% o valor venal dos 

terrenos. Tal fato, segundo a autora, denota a mudança do perfil do produto imobiliário, 

antes com a predominância de granjas, para condomínios fechados com ótimas casas 

de classe média.  

O bairro apresenta muitos vazios urbanos e, no início dos anos 2000 houve 

flexibilização no potencial construtivo da região, o que permitiu que as chácaras e os 

terrenos da região fossem vendidos para construção de apartamentos subsidiados 

pelo governo federal (PDDU, 2000). A Figura 4.46 abaixo ilustra a presença dos vazios 

urbanos e de construções populares.  

Com infraestrutura precária os moradores utilizam os serviços e o comércio do 

bairro vizinho, São Pedro. Segundo Nascimento (2010), apesar do aumento de 

arrecadação, principalmente com a implantação de condomínios fechados, o poder 
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público não investiu no aumento de equipamentos públicos. Por se tratar de um 

condomínio fechado, compete ao loteador a instalação de todos os equipamentos, 

mas somente dentro dos limites do condomínio. Desta forma, os moradores dos 

demais loteamentos abertos que compõem o bairro se veem obrigados a conviver com 

um substancial aumento de população, sem que tenha havido melhoria nas vias de 

acesso, aumento de áreas de lazer, segurança pública, ou seja, a devida contra 

prestação do poder público, mesmo com aumento de arrecadação em torno de 500%. 

(NASCIMENTO, 2010) 

 

Figura 4.46 - Foto área do bairro Novo Horizonte

 

Fonte: https://www.vivareal.com.br/venda/minas-gerais/juiz-de-fora/bairros/novo-
horizonte/apartamento_residencial/ Data de acesso: 04 de fevereiro de 2019. 

 

 

O bairro, de acordo com Censo do IBGE 2010, apresentou uma população de 

2.086 habitantes, em 645 domicílios permanentes. Houve um acréscimo de 27,90%, 

na população em 2010 em relação a 2000, sendo o rendimento nominal mensal de 

43,26% dos domicílios acima de mais de cinco salários mínimos.  

A pesquisa registrou um total de 65 anúncios, entre 1950 a 2009. Os dados 

apontam um razoável aumento na dinâmica imobiliária na década 2000, quando se 

compara os percentuais totais da oferta, durante toda pesquisa, por tipo de imóvel: 

100% de toda oferta de apartamentos, 73,03% da oferta de casas e 32,43%  de 

terrenos se encontram neste período (TABELA A6.4). 

 

  

https://www.vivareal.com.br/venda/minas-gerais/juiz-de-fora/bairros/novo-horizonte/apartamento_residencial/
https://www.vivareal.com.br/venda/minas-gerais/juiz-de-fora/bairros/novo-horizonte/apartamento_residencial/
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4.4.6.5 Bairro Borboleta 

Por volta de 1858, na região do bairro Borboleta, famílias de imigrantes alemães 

se fixaram fundando colônias agrícolas, à época Colônia do Meio e depois conhecido 

como Vila São Vicente. O bairro mantém ainda hoje o caráter residencial, com 

predomínio de residências unifamiliares de média a boa qualidade. No eixo da Rua 

Irmão Menrado, onde se localizam a Igreja e a maior parte dos serviços comerciais, a 

ocupação se torna diferenciada, existindo um número maior de edifícios 

multifamiliares. (OLIVEIRA, 1966)  

As Figuras 4.47, 448 e 4.49 ilustram a transformação da ocupação na região. 

Figura 4.47 Vista da Vila São Vicente, hoje Borboleta 

 
Fonte: https://angelinawittmann.blogspot.com/2015/10/o-bairro-borboleta-minas-

gerais-brasil.html Data de acesso 04 de fevereiro de 2019. 

 
Figura 4.48 - Vila São Vicente,hoje Bairro Borboleta, abril de 1974 

 
Fonte: http://www.mariadoresguardo.com.br/2014/01/vila-sao-vicente-hoje-bairro-

borboleta.html Data de acesso: 04 de fevereiro de 2019. 

https://angelinawittmann.blogspot.com/2015/10/o-bairro-borboleta-minas-gerais-brasil.html
https://angelinawittmann.blogspot.com/2015/10/o-bairro-borboleta-minas-gerais-brasil.html
http://www.mariadoresguardo.com.br/2014/01/vila-sao-vicente-hoje-bairro-borboleta.html
http://www.mariadoresguardo.com.br/2014/01/vila-sao-vicente-hoje-bairro-borboleta.html
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Devido a sua forma de ocupação originária o parcelamento do solo hoje se 

apresenta de maneira irregular, com o fatiamento dos lotes em pequenos terrenos e 

com poucos vazios urbanos. A pesquisa mostra que nas últimas três décadas houve 

uma mudança do perfil de ocupação, com o surgimento de apartamentos, denotando 

uma substituição de casas unifamiliares e terrenos por prédios de pequeno porte, que 

vem modificando o perfil do bairro, conforme se observa na Figura abaixo: 

 

 

Figura 4.49 - Vista parcial do bairro Borboleta 

 

Fonte: https://angelinawittmann.blogspot.com/2015/10/o-bairro-borboleta-minas-gerais-
brasil.html Data de acesso 04 de fevereiro de 2019. Foto de Vicente de Paula Clemente 

 

O bairro contava em 2010 6.457 habitantes, em 2.052 domicílios permanentes.  

O crescimento populacional entre os Censos foi expressivo, 25,04%. Em relação ao 

rendimento nominal mensal domiciliar, apenas 29,43% dos domicílios registraram 

renda de mais de cinco salários-mínimos, caracterizando a maioria da população de 

baixa renda (Censo IBGE, 2010). 

A pesquisa coletou um total de 73 anúncios, entre 1950 a 2009. Apesar de ser 

uma ocupação antiga, a dinâmica imobiliária no bairro acompanha a tendência geral 

da cidade: 78,08% dos anúncios foram recolhidos a partir de 1980 e as ofertas de 

apartamentos se tornam proporcionalmente maiores, chegando a 71,43% na década 

de 1990.(Tabela A6.5 em anexo) 

https://angelinawittmann.blogspot.com/2015/10/o-bairro-borboleta-minas-gerais-brasil.html
https://angelinawittmann.blogspot.com/2015/10/o-bairro-borboleta-minas-gerais-brasil.html
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4.4.6.6 Bairros Martelos, Cruzeiro de Santo Antônio e Nova Califórnia 

 

Estes três bairros registraram na pesquisa número pouco significativo de 

anúncios no período entre 1950 e 2009: 26 anúncios em Martelos, 19 em Santo 

Antônio e 7 em Nova Califórnia (ver Tabelas A6.6 a A6.8 em anexo). Assim, cabe aqui 

apenas a sua descrição geral. 

O bairro Martelos, juntamente com São Pedro, teve sua ocupação inicial no 

século XIX, concentrando hoje uma diversidade de atividades que polarizam os 

demais bairros da região. O principal propulsor deste foi a inauguração da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, datada de dezembro de 1960. A região até 

então agrícola, habitada por moradores antigos e de baixo poder aquisitivo, teve seu 

perfil modificado com a multiplicidade de usos do entorno, como a construção de 

moradias para estudantes e a diversificação do comércio. O processo se intensificou 

nos anos 1980 com o prolongamento da Avenida Presidente Itamar Franco (antiga 

Avenida Independência) que liga a UFJF e o bairro Martelos ao centro da cidade 

(PDCA, 1978). 

Conforme Nascimento (2010), o bairro Martelos apresentou o maior índice de 

crescimento em número de inscrições junto a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora 

entre 2004 e 2008. Em 2004 ocorreu o lançamento dos Condomínios Parque 

Residencial São Lucas I e II, com mais de 430 lotes de alto luxo, e já em 2008 o 

loteamento popular Adolfo Vireque foi ampliado em quase 130 lotes. Os demais 

loteamentos que compõem o bairro são populares, no programa “Minha Casa Minha 

Vida” (NASCIMENTO, 2010).  

A Figura 4.50 a seguir ilustra a situação atual do bairro. 
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Figura 4.50 - Foto aérea da Universidade Federal de Juiz de 
Fora e Bairro Martelos. 

 
Fonte: https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g887228-
i24132104-Juiz_de_Fora_State_of_Minas_Gerais.html Data de acesso: 06 
de fevereiro de 2019. 

 

O bairro Nova Califórnia está localizado ao sul do Cruzeiro de Santo Antônio, 

sendo ambos ainda hoje considerados bairros com baixa densidade, com 

predominância de três tipos de parcelamento do solo: pequenos lotes próximos um 

aos outros, ocupados por edificações de baixo padrão construtivo, onde reside uma 

população com renda mais baixa; lotes médios a grandes, pouco urbanizados e com 

baixo adensamento; e, por último, lotes grandes e localizados em condomínios 

fechados, com alto padrão construtivo localizados principalmente próximo à Represa 

e às reservas florestais (PDDU, 2000). 

É uma região marcada por grandes contrastes no uso e ocupação do solo, 

verificando-se aí a produção de um espaço desigual, orientada por processos públicos 

e privados que levam a certa valorização e a certas formas de ocupação, um reflexo 

concreto das dinâmicas sociais ali ocorridas (GERALDO 2011). 

A imagem de satélite da região oeste, datada de 2007 (Figura 4.51), demonstra 

que esta ainda mantém uma paisagem pouco alterada e com grandes vazios urbanos, 

sendo considerada um dos vetores de expansão para o futuro. A pesquisa corrobora 

a pouca dinamicidade destas localidades. Nesta direção, foi lançado em 2013 no 

bairro Cruzeiro de Santo Antônio o Condomínio Fechado Alphaville (MAZZONI, 2016). 

  

https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g887228-i24132104-Juiz_de_Fora_State_of_Minas_Gerais.html
https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g887228-i24132104-Juiz_de_Fora_State_of_Minas_Gerais.html
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Figura 4.51 - Imagem da Região Oeste de Juiz de Fora, MG, Ano 2007. 

 

Fonte: IBGE. Quickbird-Iplan-PJF. Sistema de coordenadas e projeção UTM. Sistema 
Geodésico Sirgas 2000 235. UFJF –IBC-PGECOL-Vasconcelos D Jul. 2012 

 

O bairro Martelos em 2010 contava com 5.961 habitantes, em 1.842 domicílios 

permanentes, tendo tido o acréscimo de 28,69% na população entre os últimos 

Censos. O rendimento nominal mensal domiciliar do bairro indica a diversidade de sua 

ocupação, apenas 24,21% dos domicílios registram renda de mais de cinco salários-

mínimos. Cruzeiro de Santo Antônio, com 941 habitantes, e Nova Califórnia, com 223  

habitantes, têm população muito pequena, o que explica a pequena dinâmica 

imobiliária registrada na pesquisa. 

 

4.4.6.7 Considerações Complementares sobre a Regional Oeste 

 

A ocupação desta regional é dinâmica e heterogênea, que pode ser observado 

pela mistura de vários tipos de urbanização (condomínios de alto luxo fazendo 

fronteira com conjuntos populares, todos cercados por moradias de classe média) o 

que faz com que todos moradores utilizem e usufruam dos mesmos equipamentos 

urbanos (vias de acesso, transporte público, dentre outros) e dos mesmos serviços 

oferecidos no entorno (NASCIMENTO, 2010). 

Os dados da pesquisa de 2010 apresenta uma forte dinâmica no bairro Novo 

Horizonte onde se tem 30,43% de ofertas de casas e 66,67% de ofertas de terrenos 

de toda a amostra do ano, o que demonstra que a expansão deste bairro tende a 

aumentar, pois se todos estes terrenos sendo disponibilizados pode significar um 

maior adensamento com futuras construções. 
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Tabela 4.26 Total de anúncios* por tipo no ano de 2010, por bairro no Centro Regional 
Leste – Juiz de Fora, MG. 

Bairro Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 N 
%/Total 

Tipo 
%/Total 
de 2010 

N 
%/Total 

Tipo 
%/Total 
de 2010 

N 
%/Total 

Tipo 
%/Total 
de 2010 

 

São Pedro 3 100,00 33,33 4 17,39 44,44 2 33,33 22,22 9 

Aeroporto 0 0,00 0,00 4 17,39 100,00 0 0,00 0,00 4 

Novo 
Horizonte 

0 0,00 0,00 7 30,43 63,64 4 66,67 36,36 11 

Morro Do 
Imperador 

0 0,00 0,00 4 17,39 100,00 0 0,00 0,00 4 

Borboleta 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

Martelos 0 0,00 0,00 3 13,04 100,00 0 0,00 0,00 3 

Cruzeiro De 
Santo Antônio 

0 0,00 0,00 1 4,35 100,00 0 0,00 0,00 1 

Nova 
Califórnia 

0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

TOTAL 3 100,00 9,38 23 100,00 71,88 6 100,00 18,75 32 

* Anúncios publicados no mês de abril de 2010   
Fonte: Tribuna de Minas        
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento  

 

O mapa a seguir mostra que esta Regional não apresenta nenhum bairro com 

um nível acentuado de pobreza, fato que a pesquisa corrobora quanto à oferta do tipo 

de imóveis da região, que está mais concentrada em casas e terrenos, com grande 

número de condomínios fechados e bem arborizados, contribuindo para o desejo de 

morar na região. 

 

  



 

 

234 
 

 

Mapa 4.13-População com rendimentos maiores que 5 salários mínimos 
por Barrio – Regional Oeste 

 
Fonte: IBGE (2010) 

Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (2018) 
 

 

4.4.7 Regional Sudeste 

 

O Centro Regional Sudeste, formado por oito bairros, é o terceiro menor em 

área, sendo atravessado em toda a sua extensão pela BR-267, que na parte mais 

próxima ao centro acompanha o traçado do rio Paraibuna e margeia a linha ferroviária 

da RFFSA, estendendo-se a leste até a estrada União e Indústria. Em alguns pontos 

esta passa a se chamar Avenida Francisco Valadares, uma das principais da região 

(PMJF, 1996). 

A Regional contava com 42.708 habitantes pelo Censo de 2010, ou seja, 8,27% 

da população total da cidade, apresentando baixa densidade demográfica se 

comparada com as outras regiões da cidade. O crescimento populacional de 6,52% 

entre os Censos foi menor que o total da cidade, figurando junto com a Regional Leste 

(4,81%) como as regiões de menor crescimento no período. Ressalte-se que três dos 

bairros tiveram crescimento populacional negativo. A Tabela 4.27 a seguir sintetiza 

um conjunto de dados censitários (2000 e 2010) que permitem situar basicamente sua 

população. 
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A população da Regional é predominantemente de baixa renda: apenas o bairro 

Poço Rico, com 7,64% da população, tem mais de um terço das famílias (41,47%) 

com renda domiciliar acima de cinco salários-mínimos. E, na outra ponta, menos de 

um quinto dos 53,35% de domicílios da Regional, nos bairros Vila Ideal, Vila Olavo 

Costa, Floresta, Santo Antônio e Vila Furtado de Menezes, têm renda domiciliar acima 

de cinco salários-mínimos. No conjunto da Regional, apenas 19,50% das famílias têm 

renda acima deste patamar. 

 

Tabela 4.27 Dados Socioeconômicos da Regional Sudeste por bairro-2000-2010 

Bairros População 
Residente 

2000 

População 
2010 

% 
Crescim

ento 

Domicíli
os 

2000 

Domicíli
os 

2010 

Próprios % 
Cresci
mento 

% 
Pró- 
prio 

%.> 5 
SM 

Barão do 
Retiro 

7.098 8.234 16,00 1.903 2.518 1.985 32,32 78,83 30,00 

Floresta 995 1.034 3,92 252 320 237 26,98 74,06 11,04 

Nossa 
Senhora de 
Lourdes 

7.104 7.762 9,26 2.101 2.680 1.897 27,56 70,78 21,49 

Poço Rico 3.336 3.261 -2,25 1.014 1.114 652 9,86 58,53 41,47 

Santo Antônio 
do Paraibuna  

8.628 9.303 7,82 2.361 2.933 2.093 24,23 71,36 10,60 

Vila Furtado 
de Menezes 

2.653 2.562 -3,43 734 837 652 14,03 77,90 4,71 

Vila Ideal 5.827 6.161 5.73 1.561 1.876 1.294 20,18 68,98 12,63 

Vila Olavo 
Costa  

4.453 4.391 -1,39 1.078 1.252 1.064 16,14 84,74 17,80 

Regional 

Sudeste 
40.094 42.708 6.52 11.004 13.530 9.871 22,96 72,96  

Fonte: IBGE censo 2000 e 2010. 
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 

Existem na região muitas áreas de ocupações subnormais, algumas em áreas 

de risco ou insalubres, habitações precárias e sem infraestrutura adequada. Segundo 

o Atlas Social, 2006, a região apresenta cerca de 13,73% dos domicílios nessa 

situação, a exemplo da Vila Olavo Costa, que conta com 535 domicílios em situação 

de exclusão (TAVARES, 2006). 

A ocupação da região é predominantemente residencial com algumas 

atividades nos setores industrial, comercial e de serviços de pequeno porte. Em sua 

arquitetura há grande incidência de edificações datadas do início do século passado, 

constituídas de 1 a 2 pavimentos, com alguns prédios de 3 e 4 pavimentos, 

assentados em lotes de pequena dimensão (TASCA, 2010). Segundo a autora, o fato 

de situar-se num dos eixos de saída da cidade (Estrada União e Indústria, antiga 

ligação com o Rio de Janeiro, antes da BR-040) acelera as mudanças em sua 



 

 

236 
 

 

estrutura urbana e no perfil de seus moradores, aumentando a miscigenação 

econômica, o que poderá trazer para a região investimentos imobiliário de grande 

porte (TASCA, 2010). 

A pesquisa coletou 324 anúncios, perfazendo o total de 3,38% da amostra total 

de 9.576 anúncios. Os dados da Tabela 4.28 a seguir confirmam características acima 

descritas: à exceção de Nossa Senhora de Lourdes e Poço Rico, os seis outros bairros 

tiveram reduzida dinâmica do mercado imobiliário formal entre o período de 1950 a 

2010; o pequeno percentual de ofertas de apartamentos (16,67% no total) apontando 

verticalização incipiente, sendo a quase totalidade dessas ofertas (83,33%) em Poço 

Rico e Nossa Senhora de Lourdes, bairros com características de classe média; e a 

predominância de casas (58,64% do total das ofertas). 

 

Tabela 4.28- Total de anúncios* da Regional Sudeste no período de 1950-2010 por bairro e tipo de 

imóvel – Juiz de Fora -MG 

BAIRROS Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 N 
%/Total 

Tipo 
%/Total 
de 2010 

N 
%/Total 

Tipo 
%/Total 
de 2010 

N 
%/Total 

Tipo 

%/Total 
de 

2010 

 

Nossa 
Senhora De 
Lourdes 

22 40,74 14,57 89 46,84 58,94 40 50,00 26,49 151 

Poço Rico 23 42,59 35,94 29 15,26 45,31 12 15,00 18,75 64 

Vila Ideal 4 7,41 11,11 17 8,95 47,22 15 18,75 41,67 36 

Santo Antônio 2 3,70 5,71 23 12,11 65,71 10 12,50 28,57 35 

Vila Furtado 
De Menezes 

0 0,00 0,00 22 11,58 100,00 0 0,00 0,00 22 

Barão Do 
Retiro 

3 5,56 23,08 7 3,68 53,85 3 3,75 23,08 13 

Vila Olavo 
Costa 

0 0,00 0,00 2 1,05 100,00 0 0,00 0,00 2 

Floresta 0 0,00 0,00 1 0,53 100,00 0 0,00 0,00 1 

TOTAL  54 100,00 16,67 190 100,00 58,64 80 100,00 24,69 324 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2010   
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos       
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento       
  

O Mapa 4.14 permite situar melhor alguns aspectos. As três Vilas da margem 

esquerda do Rio Paraibuna, com predominância de ocupações subnormais e baixo 

nível de renda, têm dinâmica formal irrelevante, assim como os três bairros mais 

periféricos, em contraste com a maior dinâmica dos bairros Poço Rico e Nossa 

Senhora de Lourdes, mais próximos ao Centro e com características de ocupação 
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mais estruturada. 

 

Mapa 4.14 – Total de anúncios imobiliários por bairro -1950 a 2010 – Regional 
Sudeste 

 
Fonte: IBGE (2010) 
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (2008) 

 

Considerando-se a evolução no tempo da movimentação do mercado 

imobiliário, apresentada na Tabela 4.29, pode-se observar que a ocupação é antiga, 

sendo mais de um terço (34,67%) dos anúncios coletados entre 1950 e 1979, seguida 

por um período de expansão nas décadas de 1980 e 1990 (50,67% do total de 

ofertas), com um percentual significativo de anúncios de terrenos, mantendo-se no 

entanto a predominância de casas em todo o período da pesquisa.  

 

Tabela 4.29 – Anúncios por década e tipo de imóvel – 1950 -2009 – Regional Sudeste 

Década Apartamentos % Casas % Terrenos % Total 

1950  0,00 12 54,55 10 45,45 22 

1960 2 4,76 25 59,52 15 35,71 42 

1970 3 7,50 19 47,50 18 45,00 40 

1980 12 18,46 30 46,15 23 35,38 65 

1990 23 26,44 53 60,92 11 12,64 87 

2000 14 31,82 27 61,36 3 6,82 44 

Total 54 18,00 166 55,33 80 26,67 300 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2010   
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos  
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Na avaliação por bairros, os dois bairros com maior dinamismo serão tratados 

individualmente, sendo os restantes tratados de forma conjunta.  

Cabe ressaltar que os dados referentes a estas análises estão apresentados 

em anexo nas Tabelas A7.1 a A7.8 e contemplam os anúncios apenas até 2009, 

sendo o ano de 2010 discutido separadamente ao final. 

 

4.4.7.1 Bairro Nossa Senhora de Lourdes 

 

O bairro Nossa Senhora de Lourdes, parte da região antes conhecida como 

Botanágua de Baixo e hoje conhecido como bairro de Lourdes, tem marcos da Estrada 

Real20 em sua rua principal, a Nossa Senhora de Lourdes. Bairro residencial, contíguo 

ao bairro Poço Rico, mais próximo ao Centro, serve de acesso para o bairro Santo 

Antônio e o condomínio fechado Tiguera (OLIVEIRA, 1966).  

O bairro em 2010, de acordo com Censo do IBGE, contava com 7.762 

habitantes, em 2.680 domicílios permanentes, nos quais apenas 21,29% tem 

rendimentos acima de cinco salários-mínimos. Houve um acréscimo de 9,26% na 

população em 2010 em relação ao Censo de 2000, tendo havido o triplo de acréscimo 

no número de domicílios no período (27,56%), indicando tendência de crescimento do 

bairro que pode indicar uma substituição de população mais pobre (famílias maiores) 

por mais ricas, ou mudança no perfil de população 

A pesquisa coletou um total de 150 anúncios, entre 1950 a 2009, indicando 

movimentação do mercado compatível com os demais bairros próximos ao Centro. A 

maior oferta de terrenos ocorreu na década de 1980, de 35,0% de toda a amostra por 

tipo. Já nas duas décadas seguintes cresceu a oferta de casas: 35,23% e 32,95%, 

respectivamente, do total do tipo. A oferta de apartamentos surge a partir dos anos 

1980, correspondendo a 95,45% do total do tipo na amostra. Todavia, na última 

década houve uma retração na dinâmica imobiliária do bairro, ocorrida em toda a 

Regional. (TABELA A7.1 em anexo) 

 

  

 
20 Estrada Real é um dos maiores circuitos turísticos do Brasil. Com cerca de 1.600 km, a Estrada começou a ser 
construída no século XVII para ligar a região do litoral carioca às regiões produtoras de ouro do interior de Minas 
Gerais. (PMJF, 2004) 
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Figura 4.52 - Vista parcial do bairro Nossa Senhora de Lourdes 

 
Fonte: https://www.google.com/search?q=fotos +nossa+senhora+de+lourdes+ 

bairro+jf&tbm. Acesso 02/04/2019 

 

4.4.7.2 Bairro Poço Rico 

 

Poço Rico se origina de ocupação antiga, surgida às margens do Rio Paraibuna 

e do Caminho Novo, no trecho onde está a atual Avenida Brasil, possuindo uma 

topografia mais plana. É ainda hoje um bairro residencial, preservando uma 

arquitetura do início do século XX, com algumas raras construções do final do século 

XIX ainda preservadas. 

O bairro apresentou uma população de 3.261 habitantes em 2010, distribuídos 

em 1.114 domicílios permanentes, tendo sua população sofrido um decréscimo de 

2,25% entre os Censos de 2000 e 2010. Apresenta a melhor situação socioeconômica 

da Regional sendo que 41,47% das famílias declararam renda domiciliar acima de 

cinco salários-mínimos (IBGE,2010). 

A pesquisa coletou um total de 62 anúncios entre 1950 e 2009. O número de 

ofertas registradas teve constante ascensão até o final da década de 1990, tendo 

havido na última década pesquisada uma significativa redução, se comparada com a 

década anterior. Observa-se ainda que os tipos imobiliários, apartamento e casa, 

mantiveram um equilíbrio nas décadas 1980 e 1990, sendo que a oferta de 

apartamentos passou a ter o maior percentual na década seguinte, quando chegou a 

60,0% das ofertas. Entretanto, o volume de casas (43,55%) prevalece no total de 

ofertas. (TABELA A7.2) 

https://www.google.com/search?q=fotos%20+nossa+senhora+de+lourdes+%20bairro+jf&tbm
https://www.google.com/search?q=fotos%20+nossa+senhora+de+lourdes+%20bairro+jf&tbm
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Figura 4.53 - Construções típicas do Bairro Poço Rico 

 

Fonte: https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=84655503. Acesso 29/03/2019 

 

4.4.7.3 Bairros Vila Ideal, Vila Furtado de Menezes e Vila Olavo Costa 

 

As três Vilas, situadas à margem esquerda do Rio Paraibuna e próximas aos 

bairros da Regional Centro, têm predominância de ocupações subnormais e baixo 

nível de renda. Na pesquisa, ambas apresentaram número inexpressivo de ofertas.  

A Vila Ideal apresenta uma topografia acidentada e com muitas habitações 

irregulares, conforme se observa na foto abaixo, fato que pode justificar a baixa 

amostra coletada (TAVARES, 2006). 

 

 

 

 

  

https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=84655503
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Figura 4.54- Vista parcial do bairro Vila Ideal 

 
Fonte: https://www.google.com/search?q=foto+vila+ideal+jf&tbm. Acesso 

02/04/19  
Foto de Paola Balzac 

Vila Furtado de Menezes surgiu antes da Vila Olavo Costa, tendo porém 

processo de ocupação muito semelhante a esta, composta de residências muito 

simples e na maioria das vezes proveniente de ocupação e construções irregulares 

(TAVARES, 2006). 

 

Figura 4.55 - Vista do bairro Vila Furtado de Menezes 

 
Fonte: https://www.google.com/search?q=Bairro+Vila+Furtado+de+Menezes+jf+foto&tbm. 

Acesso 02/04/2019 

 

https://www.google.com/search?q=foto+vila+ideal+jf&tbm
https://www.google.com/search?q=Bairro+Vila+Furtado+de+Menezes+jf+foto&tbm
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A localidade hoje conhecida como Vila Olavo Costa teve sua ocupação inicial 

já com a estrutura de uma favela, vez que na década de 1950 o prefeito Sérgio Olavo 

Costa permitiu que a população ocupasse de forma desordenada aquela região. 

Segundo Abreu (2009), a intensificação da ocupação se deu por volta da década de 

197021, quando moradores de uma favela localizada na zona leste da cidade, foram 

transferidos para a localidade, que ficou conhecida como “Buraco do Olavo”, devido à 

sua topografia muito acidentada (ABREU, 2009). 

 

Figura 4.56- Vista parcial da Vila Olavo Costa 

 
Fonte: https://www.google.com/search?q=bairro+olavo+costa+juiz+de+fora+fotos&tbm 

 

 

De acordo com Censo do IBGE de 2010, Vila Ideal contava com 6.161 

habitantes, em 1.876 domicílios permanentes, Vila Furtado de Menezes com 2.526 

habitantes, em 837 domicílios permanentes e Vila Olavo Costa com 4.391 habitantes, 

em 1.252 domicílios permanentes. Vila Ideal cresceu 5,73% em número de habitantes 

entre os Censos, tendo Vila Furtado de Menezes e Vila Olavo Costa sofrido 

decréscimo de 3,43% e 1,19%, respectivamente. O indicador comum entre os três 

 
21 Segundo publicação do Diário Mercantil de 05 de outubro de 1977, a Vila Olavo Costa no ano de 1972 
contabilizava perto de 280 moradias irregulares, sendo que em cinco anos esses números cresceram para cerca 
de 600 barracos. 

https://www.google.com/search?q=bairro+olavo+costa+juiz+de+fora+fotos&tbm
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bairros é o baixo nível da renda domiciliar, contando com apenas 12,63%, 4,71% e 

17,8%, respectivamente, dos domicílios com renda acima de cinco salários-mínimos. 

A pesquisa coletou entre 1950 a 2009 um total de 36 anúncios na Vila Ideal, 22 

anúncios na Vila Furtado de Menezes e 2 anúncios na Vila Olavo Costa. Apesar de 

números pouco significativos, chama a atenção o fato de que, nos dois últimos bairros, 

não houve nenhuma oferta de terrenos nem de apartamentos. A falta de oferta de 

terrenos parece revelar que os mesmos ou foram ocupados (usucapidos) ou vendidos 

de forma irregular (sem escritura e registro). Associada a isto, a pequena oferta formal 

de imóveis confirma a característica principal desta área ser de habitações 

subnormais. Estes dados estão nas Tabelas A7.3 a A7.5 em anexo. 

 

4.4.7.4 Bairros Santo Antônio do Paraibuna, Barão do Retiro e Floresta 

 

Segundo Oliveira (1966), o bairro Santo Antônio é um dos pontos originais de 

ocupação do território de Juiz de Fora. O lugar era conhecido como Morro da Boiada, 

surgido às margens do Caminho Novo da Estrada Real no início do século XVIII. É 

considerado o marco do surgimento do arraial de Santo Antônio do Paraibuna, hoje 

Juiz de Fora. Na época, no entorno de uma capela e de um cemitério, havia ranchos 

e casas de pau a pique espalhadas pelo morro.  

O engenheiro Henrique Halfeld, por volta de 1836, movido pela futura 

construção de uma nova Estrada do Paraibuna, apresenta a remodelação do pequeno 

arraial, onde foi replanejada a futura cidade que deveria agora ocupar a margem 

direita do Rio Paraibuna, em direção ao Alto dos Passos, ao longo da atual Avenida 

Rio Branco (antiga Rua Direita). Assim, uma nova igreja-matriz foi construída (a atual 

Catedral Metropolitana) e a imagem do santo padroeiro Santo Antônio foi deslocada 

da capelinha antiga do Morro da Boiada para a nova igreja. Com a efetiva construção 

da Estrada União e Indústria (também na margem direita) por Mariano Procópio, em 

1861, houve o abandono do trecho do Caminho Novo na região da Boiada, o que 

imprimiu relativo abandono à região, revertido somente na década 1940, quando os 

loteamentos que ali surgiram fizeram desaparecer os sinais do antigo Morro da 

Boiada, onde se originou o atual bairro Santo Antônio. 
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Figura 4.57 - Vistas do bairro Santo Antônio - final da década de 1950 e 
atualidade 

 
Fonte: https://www.google.com/search?q=bairro+santo+antonio+fotos+jf&tbm e 
https://www.facebook.com/JFDepressao/photos/a.273110346133694/717853321659392/?type=1
&theater. Acesso 02/04/2019 

 

Barão do Retiro e Floresta tiveram origem posterior. A Fazenda da Floresta, 

adquirida por Francisco Ribeiro de Assis em 1858, serviu de base para os dois bairros.  

No ano de 1922, Assis, proprietário da Fazenda Floresta, fundou a Fábrica de 

Tecidos São João Evangelista (existente até os dias atuais), que incentivou a 

ocupação da área, que até os dias atuais possui muitas áreas verdes e com pouca 

densidade, onde os terrenos grandes e sítios são preponderantes. O Seminário da 

Floresta, inaugurado em agosto de 1946, foi outro motor de incentivo na ocupação da 

área. 

 
Figura 4.58- Vista parcial da entrada do bairro Barão do Retiro 

 
Fonte: https://www.google.com/search?q=Bairro+RETIRO+jf+foto&tbm=isch&tbs 

Acesso 02/04/2019 

https://www.google.com/search?q=bairro+santo+antonio+fotos+jf&tbm
https://www.facebook.com/JFDepressao/photos/a.273110346133694/717853321659392/?type=1&theater
https://www.facebook.com/JFDepressao/photos/a.273110346133694/717853321659392/?type=1&theater
https://www.google.com/search?q=Bairro+RETIRO+jf+foto&tbm=isch&tbs
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Figura 4.59- Vista da Fábrica de Tecidos São João Evangelista – 
Bairro Floresta 

 

Fonte: http://mauricioresgatandoopassado.blogspot.com/2016/07/bairros-da-

zona-sudeste-3-fotos.html. Acesso 04/04/2019 

 

 

Segundo os dados do Censo de 2010, o bairro Santo Antônio apresentou uma 

população de 9.303 habitantes, em 2.933 domicílios permanentes, tendo havido 

acréscimo de 7,82% entre os Censos. O bairro Barão do Retiro contava com 8.234 

habitantes, em 2.518 domicílios permanentes, após o acréscimo de 16,00%, e o bairro 

Floresta tinha população de 1.034 habitantes, em 320 domicílios permanentes, com 

crescimento menor, de 3,92%. A situação socioeconômica da população é melhor no 

bairro Barão do Retiro, onde 30,0% dos domicílios têm renda superior a cinco salários-

mínimos, em contraste com Santo Antônio e Floresta, onde os índices são 10,6% e 

11,04% respectivamente. 

A pesquisa coletou entre 1950 a 2009 um total de 35 anúncios no bairro Santo 

Antônio, 12 anúncios no Barão do Retiro e apenas 1 anúncio no bairro Floresta. Na 

amostra é preponderante o número de ofertas de casas nos três bairros, encontradas 

em todas as décadas e, apesar dos poucos anúncios, os mesmos são distribuídos 

entre casas e terrenos. Além disto, é preciso ressaltar que não foram consideradas 

ofertas de sítios, característica da ocupação dos bairros Retiro e Floresta (ver Tabelas 

A7.6 a A7.8 em anexo). 

 

 

http://mauricioresgatandoopassado.blogspot.com/2016/07/bairros-da-zona-sudeste-3-fotos.html
http://mauricioresgatandoopassado.blogspot.com/2016/07/bairros-da-zona-sudeste-3-fotos.html
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4.4.7.5 Considerações Complementares sobre a Regional Sudeste 

 

Ao analisar a evolução do espaço urbano de Juiz de Fora, nas primeiras 

décadas do século XX, Cordovil (2013) observa que os bairros que tiveram um maior 

desenvolvimento foram aqueles que se encontravam às margens do vale do Rio 

Paraibuna. A Regional Sudeste, além de ser banhada pelo Rio Paraibuna, era cortada 

pela linha da antiga Rede Ferroviária Federal e era ainda uma das saídas principais 

da cidade, que ligava o centro à Estrada União Indústria, que hoje se integrou a BR-

040.  

Esta localização fez com que alguns bairros da Regional tivessem uma 

ocupação já consolidada no final do século XIX, além do Morro da Boiada, que surgiu 

às margens do Caminho Novo da Estrada Real, no início do século XVIII, e se mistura 

com a criação do povoado Vila do Santo Antônio da Paraibuna (hoje Juiz de Fora) 

(TAVARES, 2016). 

Tabela 4.30 - Total De Anúncios* Por Tipo No Ano De 2010 Por Bairro Centro Regional Sudeste - Juiz 
De Fora – MG 

 

Bairros Apartamento Casa Terreno TOTAL 

  N %/Total 
Tipo 

%/Total 
de 

2010 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
de 

2010 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
de 

2010 

  

Nossa 
Senhora De 
Lourdes 

0 0,00 0,00 1 25,00 100,00 0 0,00 0,00 1 

Poço Rico 0 0,00 0,00 2 50,00 100,00 0 0,00 0,00 2 

Vila Ideal 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

Santo Antônio 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

Vila Furtado 
De Menezes 

0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

Barão De 
Retiro 

0 0,00 0,00 1 25,00 100,00 0 0,00 0,00 1 

Vila Olavo 
Costa 

0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

Floresta 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

TOTAL  0 0,00 0,00 4 100,00 100,00 0 0,00 0,00 4 

* Anúncios publicados no mês de abril do ano de 2010   
Fonte: Tribuna de Minas   
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento  
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O resultado da pesquisa confirma as observações acima. Nas primeiras 

décadas pesquisadas as ofertas apresentavam números compatíveis com outras 

Regionais (ver gráfico da Figura 4.6), mas, a partir da década de 1980 estas ofertas 

apresentam um declínio em relação às demais. Este fenômeno se observa também 

nos dados obtidos em abril de 2010, quando a fraca dinâmica imobiliária se consolida, 

conforme se observa abaixo: 

O mapa abaixo destaca o maior poder aquisitivo do bairro Poço Rico Ressalte-

se que no resultado de abril 2010, os três bairros de melhor situação socioeconômica 

foram os únicos que apresentaram ofertas, 100% destas de casas. 

 
 

Mapa 4.15 – População com rendimentos maiores que 5 salários por bairro - 
Regional Sudeste  

 
Fonte: IBGE (2010) 
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (2018) 
 

Os dados da pesquisa demonstraram que nas primeiras décadas 1950 – 1979 

o crescimento da dinâmica imobiliária na cidade ocorreu de forma natural sem 

sobressaltos, com exceção de duas regionais (centro e leste) que apresentaram picos 

de crescimento em alguns anos de forma pontual. Nas décadas de 1980 – 1999, esta 
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expansão se torna visível, aqui excluindo a regional sudeste que se distância desta 

alavancagem. Se pode diferir dessas análises que as regionais centro e sul continuam 

mantém um crescimento ascendente, com uma clara verticalização, já as regionais 

norte, oeste, leste e sudeste possuem níveis relativos de crescimento, cada uma com 

uma característica específica. A Nordeste se mantém estagnada até o final da 

pesquisa. Já na  última década com exceção da regional sul as demais tendem a uma 

estabilidade. 

O Capítulo V pontuará como se deu a expansão da cidade nos anos 

pesquisados, analisada sob o prisma do tipo imobiliário (terreno, casa e apartamento), 

para entender melhor como a cidade cresceu (intensivamente/ extensivamente), 

levando-se em conta as intervenções privadas e públicas, com o propósito de apontar 

as tendências futuras.   
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CAPÍTULO V – A ESTRUTURAÇÃO ESPACIAL DE JUIZ DE FORA, MG: UM 

PANORAMA DE LONGO PRAZO, 1950 A 2010 

 

A cidade de Juiz de Fora surgiu no início do século XIX, a partir de um núcleo 

central projetado e bem delimitado, como já descrito anteriormente. Com o 

crescimento, seus limites foram se expandindo sucessivamente nas direções Leste, 

Norte, Nordeste, Sul, Oeste e Sudeste.  

Cabe retomar aqui a hipótese investigada neste estudo, ou seja, se a análise 

da ocorrência dos anúncios na pesquisa empírica, em um longo período de tempo e 

abrangendo toda a área urbana, sendo estes indicadores diretos da dinâmica 

imobiliária e tendo sido relacionados com a análise das intervenções e políticas 

urbanas no período, seria capaz de retratar a expansão socioespacial urbana da 

cidade de Juiz de Fora entre 1950 e 2010. 

As respostas que o estudo obteve são afirmativas, tendo atingido a maior parte 

de seus objetivos. O retrato da expansão urbana da cidade fica nítido nos mapas e 

gráficos que representam os dados obtidos, demonstrando a evolução e a 

consolidação da espacialização da área urbana e a interferência das intervenções 

urbanas, públicas e privadas e da legislação federal e local nesse processo. E 

permitindo, ainda, ver alguns aspectos da evolução do valor de mercado dos imóveis 

em toda a área urbana da cidade de Juiz de Fora. 

Em resumo, durante os 60 anos do período da pesquisa, o crescimento da 

cidade ficou claramente retratado pela dinâmica imobiliária. Tendo esta sido de 

intensidade moderada nas duas primeiras décadas, a cidade sofreu um declínio nas 

ofertas de imóveis entre 1970 e 1975, tendo a dinâmica se intensificado em seguida 

até meados dos anos 1980, motivada principalmente pela expansão ao Norte e ao Sul 

por um lado e, por outro, pelo crescimento da Regional Leste, área antiga mais 

próxima ao Centro, em função do processo de regularização ocorrido nos bairros mais 

pobres daquela região, no entorno do bairro Manoel Honório. Depois de nova queda 

em 1987, ocorreu rápida recuperação, atingindo seu pico nos anos de 1996/1997, em 

função da explosão imobiliária na região central, mantendo-se estável a partir daí até 

o ano de 2010. 

A simples comparação visual, entre as representações espaciais do total de 

anúncios por décadas (Mapa 5.1 a seguir) e da evolução da mancha urbana da cidade 

(vide Mapas 2.1 a 2.4 no Capítulo II), permite verificar a proximidade da evolução 
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urbana apresentada pelos dados da pesquisa com a cidade real. Alguns aspectos são 

imediatamente visíveis: a oferta intensa de imóveis na Regional Centro na primeira 

década, análoga à mancha de 1949 retratando o núcleo central; a expansão nos eixos 

Leste e Norte apresentada no crescimento de anúncios das primeira décadas 

consistente com a mancha urbana de 1978; e a explosão imobiliária a partir do final 

da década de 1970, representada pelo aumento da intensidade nas ofertas 

imobiliárias, consistente com o crescimento exponencial apresentado nas manchas 

de 1983 e 2015. 

A síntese destes resultados é o que se apresenta a seguir. 

 

5.1 A ESTRUTURAÇÃO ESPACIAL A PARTIR DA DINÂMICA IMOBILIÁRIA 

 

A cidade teve seu crescimento a partir da região central. No início da pesquisa, 

em 1950, já existia um núcleo central bem consolidado, considerado o motor da 

dinâmica imobiliária da cidade: sua representatividade nos dados coletados é bem 

maior que o das demais regionais, sendo que 54,68% dos 9.576 anúncios tabulados 

pela pesquisa são da Regional Centro. 

Na distribuição das ofertas por décadas e por tipos (Mapa 5.1), pode-se 

observar inicialmente os vetores de expansão urbana da cidade nas três primeiras 

décadas, os eixos Centro-Leste, Centro-Norte e Centro-Nordeste. Verifica-se uma 

dinâmica crescente na oferta de imóveis, principalmente para o vetor Leste, já na 

década de 1950 e, nas duas seguintes, nas direções Norte e Nordeste. Estes eixos 

de expansão denotam um crescimento extensivo da cidade nestas regiões22. 

 

 

  

 
22 Ao se analisar os resultados da pesquisa, é necessário relativizar o progressivo crescimento no 
número de anúncios no decorrer do tempo numa mesma região ou bairro como indicador de intensidade 
da dinâmica imobiliária, considerando que o crescimento sofre a influência de vários fatores, como 
crescimento da população, facilidade de publicidade nos jornais, maior disseminação da mídia, entre 
outros. Entretanto, esta restrição não existe, sendo os números significativos ao se comparar regiões 
ou bairros em um mesmo período. 
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Mapa 5.1 – Total de Anúncios por Regional, Tipo de Imóvel e Décadas 

 

Fonte: IBGE (2010) 

Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (2018) 
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A disponibilidade de terrenos, vista por sua oferta, permite inferir que há 

espaços vazios disponíveis em uma região de crescimento extensivo. Não se pode 

afirmar, entretanto, que estes terrenos advêm de novos loteamentos, pois poderiam 

constituir estoques aguardando uma melhor ocasião para serem ofertados. Como esta 

pesquisa procura entender as formas de evolução e de crescimento da cidade através 

das ofertas imobiliárias, não se considera aqui a época de lançamento destes 

loteamentos ou outras formas de ocupação nestas áreas de expansão, mas sim a data 

de sua oferta, de terrenos ou de casas e apartamentos decorrentes de sua posterior 

ocupação.  

Considerando isto, pode-se extrair dos dados apresentados no Mapa 5.1 dois 

aspectos centrais em relação a como ocorreram os eixos de crescimento da cidade 

no período de 1950 a 2010.  

O primeiro aspecto decorre da análise da oferta de terrenos, entendida como 

indicador de crescimento extensivo.  

As ofertas de terrenos na Regional Centro apresentaram números medianos, 

entre 1950 e 1990, tornando-se incipientes na última década, demonstrando redução 

na já escassa disponibilidade de áreas na região desde o período inicial da pesquisa.  

O crescimento da cidade a partir da região central é claramente apontado pelos 

dados, indicando o processo de aglutinação ocorrido ao longo dos eixos de expansão, 

primeiro no eixo Leste, em seguida para o Norte, depois para o Nordeste e por fim 

para o Oeste, todos a partir desse núcleo central. 

Em compasso com a redução de ofertas de terrenos na Regional Centro, desde 

a década de 1950 as ofertas evidenciam um eixo de expansão na direção Centro-

Leste, onde nas três primeiras décadas se manteve uma dinâmica significativa na 

oferta de terrenos. Esta região, contudo, perdeu dinamicidade a partir daí, 

apresentando quantidade incipiente de ofertas após o início da quarta década 

pesquisada, bem menor que em outras regiões, equiparando-se apenas à região 

Sudeste, a de menor dinâmica da cidade. Isto reflete uma estagnação no crescimento 

extensivo da região, diferentemente de seu adensamento e verticalização.  

A expansão no eixo Centro-Norte se iniciou a partir da segunda década, tendo 

se mantido até o período final da pesquisa. A oferta de terrenos apresentada pela 

pesquisa se manteve aí de forma moderada.  

O eixo Centro-Nordeste apresentou oferta moderada de terrenos na década de 

1960, significando crescimento extensivo, tendo voltado a apresentar este processo 
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apenas entre 1990 e 2010. Estes dados denotam o surgimento de novas áreas de 

crescimento extensivo na região, fato que pode ser explicado pela abertura de novos 

loteamentos na região nestas duas últimas décadas, como visto no Capítulo IV. 

O eixo Centro-Oeste começou a se expandir no início dos anos 1990 e seguiu 

até o final da pesquisa com uma forte dinâmica na oferta de terrenos.  Este processo 

é compreensível pelo perfil da região, onde se localizam vários “condomínios 

fechados”, como visto no capítulo IV, caracterizando a região como área de expansão 

para novos condomínios de alto padrão.  

Cabe ressaltar e existência de grandes espaços vazios nas regiões Oeste, 

Norte e Nordeste, fato levantado pelo poder público em estudo feito nos anos de 1980, 

apontando estas áreas como os futuros vetores de crescimento da cidade. Os dados 

coletados na pesquisa confirmaram tais prognósticos, vez que a continuidade nas 

ofertas de terrenos no período final da pesquisa indica a existência nestas regiões de 

áreas vazias aptas a serem ocupadas. 

Os aumentos de ofertas de terrenos, quando derivados de novos loteamentos, 

que podem gerar um crescimento extensivo, remodelando e alterando os contornos 

da cidade, em sua maior parte estão apoiados ou são incentivados por intervenções 

públicas e privadas nestas regiões. É o caso de Juiz de Fora. A região Leste, pela 

proximidade com o Centro, tornou-se área viável para a expansão do núcleo central 

da cidade quando esta região e os bairros que a compõem começaram a ficar muito 

adensados, fato que pode ser observado já no início da pesquisa. Na região Norte, a 

remodelagem e extensão do Acesso Norte, que possibilitou ligação mais rápida com 

o Centro, tornou as extensas áreas vazias da região atrativas para receber novos 

loteamentos/bairros.  Outra intervenção importante, a abertura da Garganta do 

Dilermando, com o prolongamento da Avenida Barão do Rio Branco, ligou o Centro à 

região Nordeste e viabilizou o eixo Centro-Nordeste.  O eixo a Oeste se beneficiou 

também de intervenções públicas na região, como a instalação da UFJF e a abertura 

do acesso que liga o Centro à Cidade Universitária, fazendo com a região passasse a 

ter duas vias de acesso à região central.  

O segundo aspecto decorre da avaliação dos números das ofertas de casas e 

apartamentos, buscando entender as formas de desenvolvimento da cidade, 

especialmente seu adensamento e verticalização. 

Os dados da pesquisa apontam que a Regional Centro apresentou durante todo 

o período pesquisado uma intensa oferta de casas. Já a oferta de apartamentos foi 
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moderada na primeira década, passando a intensa nas duas seguintes, tendo se 

mantido muito intensa nas três últimas. Além disso, a oferta de terrenos, nas duas 

últimas décadas, passou de moderada para incipiente, denotando uma escassez de 

espaços vazios nesta região. A conjugação destes dados permite inferir que a região 

central da cidade passou por um processo intenso e contínuo de adensamento e de 

verticalização acentuada nestes anos.  

Os mesmos fenômenos podem ser verificados com maior ou menor intensidade 

na maior parte da cidade. À exceção da Regional Sudeste, o processo de 

adensamento foi intenso, com maior força nas áreas próximas ao Centro. Entretanto, 

a característica principal captada pela pesquisa foi o processo de verticalização. Como 

retratado no Mapa 5.1, a oferta de apartamentos foi intensa ou muito intensa em quase 

toda a área urbana, exceto nas regionais Oeste, Sudeste e Nordeste, que mantiveram 

características de ocupação distintas, com predominância da oferta de casas.  

Cabe ainda referir o processo específico apontado pela pesquisa na região Sul. 

Apesar de não ter se caracterizado como um eixo de expansão, esta região manteve 

um nível moderado de oferta de casas durante todo o período, que foi intensificado 

apenas na última década, ao lado do súbito crescimento nas ofertas de apartamentos 

a partir dos anos 1990, o que a coloca também como parte do processo intenso de 

adensamento e verticalização do conjunto da cidade. Neste caso, sob a influência 

direta de significativas intervenções públicas e privadas.  

 

5.2 AS FORMAS DE CRESCIMENTO DA CIDADE E AS OFERTAS DE IMÓVEIS 

 

Os dados da pesquisa por tipo permitem ver com clareza alguns dos processos 

e fenômenos ocorridos na expansão urbana da cidade nestes sessenta anos. Estas 

formas principais, verticalização, crescimento extensivo e intensivo, formação de 

estoque imobiliário, adensamento, influência das intervenções urbanas e da 

legislação, além da ação do capital incorporador, são tratadas a seguir. 

 

 

5.2.1 Crescimento extensivo  

 

Os anúncios por tipo de imóveis em toda a cidade, ao longo dos anos, deixaram 

claro que até 1975 a oferta dos diferentes tipos possuía um comportamento bem 
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equilibrado entre si, com curvas simétricas (ver gráfico da Figura 5.1). Entre 1970/71 

e 1978/90 pode observar-se ainda um crescimento extensivo, com o surgimento de 

novos loteamentos e novos bairros. A partir daí, as regiões da cidade apresentaram 

características diversas de crescimento durante o período da pesquisa.  

Na Regional Centro houve o surgimento de apenas quatro novos bairros, nos 

quais os terrenos imediatamente se tornaram casas ou apartamentos. Na Regional 

Leste, a segunda em expansão pelo olhar da dinâmica imobiliária, no início da 

pesquisa, se observou um crescimento extensivo a partir de um bairro já consolidado, 

com abertura de novos bairros e seu adensamento até o início dos anos 1990. A 

região Norte teve no período uma grande expansão, quando vários loteamentos 

populares foram lançados, com destaque para a década de 1980 e o ano de 1990, 

época de consolidação e expressivo adensamento dos bairros principais. bem como 

o início de sua verticalização.  Em relação à Regional Sul, a pesquisa deixa evidente 

que as ofertas apresentaram números significativos a partir do final da década de 

1980. Nesta época, a oferta de terrenos e casas começou a ser feita principalmente 

com o lançamento de um grande loteamento. A Regional Nordeste se consolidou após 

uma intervenção pública, a abertura de acesso ao Centro, que impulsionou o 

surgimento de novos bairros. As Regionais Oeste e Sudeste são as que não 

apresentam uma verticalização clara. A região Oeste teve um crescimento extensivo 

a partir de 1978, com a abertura dos primeiros condomínios fechados da cidade.   

 

5.2.2 Verticalização  

 

No conjunto das regionais, a oferta de apartamentos ultrapassou em 1976 a de 

casas e de terrenos, indicando de forma clara uma mudança no perfil de crescimento 

da cidade, ou seja, uma caminhada para a verticalização. Esse processo de 

verticalização foi acentuado principalmente após 1992, de forma coerente com o 

aumento populacional da cidade que ocorreu a partir da década de 1970. A oferta de 

casas, por outro lado, se manteve estável em relação aos demais tipos imobiliários 

até por volta de 1984, ponto em que a oferta de apartamentos cresceu de forma 

exponencial e se distanciou dos demais tipos.  

Um ponto que deve ser destacado como incentivador para a verticalização no 

município foi a Lei municipal 6.910/86, que trouxe regras mais claras e permissivas 

para as edificações e o uso e ocupação do solo urbano.  
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A Regional Centro apresentou o processo de verticalização mais cedo, se 

comparado com o restante da cidade. Isso ocorreu por volta de 1963 em diante, 

quando a oferta de apartamentos ganha destaque, mantendo seu ritmo de 

crescimento até o final da pesquisa em 2010.  

Outras Regionais apresentaram características especificas na verticalização. 

Na Regional Leste a oferta de casas, que até o início dos anos 1990 ultrapassava as 

demais ofertas, foi igualada e em algumas datas ultrapassada pela oferta de 

apartamentos. Outro ponto interessante é que as ofertas de casas se anteciparam às 

ofertas de apartamentos, podendo indicar que algumas casas foram vendidas e 

substituídas por apartamentos. Esta característica é marcante na Regional Sul, onde 

seu núcleo, ocupado inicialmente por casas com terrenos de tamanho médio a grande, 

se transforma após o ano 2000 quando essas casas começam a ser substituídas por 

moradias multifamiliares, visto que as ofertas de apartamentos são precedidas pelas 

de casas, conforme se observa no gráfico da Figura 5.9. Já na região Nordeste, o 

significativo aumento no número de anúncios de apartamentos e casas nas últimas 

décadas decorreu da abertura de novos loteamentos de casas e o lançamento de 

novos condomínios de apartamentos, num misto de processos de expansão e 

verticalização. 

Cabe ressaltar ainda o processo de substituição que vem ocorrendo por longo 

período em algumas áreas da cidade; considerando que a oferta de terrenos, durante 

toda a pesquisa, foi pouco representativa, pode-se inferir que parte dos apartamentos 

ofertados advêm de imóveis já existentes antes do início da pesquisa. Como o Centro 

da cidade e alguns dos bairros no entorno já estavam consolidados, fica evidente o 

processo de substituição, os novos apartamentos tendo sido construídos no espaço 

de antigas casas que compunham a região.  

 

 

 

5.2.3 Estoque imobiliário e os agentes imobiliários 

 

A formação de estoque pelo capital imobiliário aparece em vários pontos da 

pesquisa, sob dois aspectos evidentes, os estoques de terrenos vazios para expansão 

em algumas áreas da cidade e os estoques de terrenos com casas em regiões mais 

adensadas. 
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Os agentes imobiliários agem diretamente sobre os estoques imobiliários e 

direcionam ou redirecionam o empreendimento, para atender a um público 

consumidor determinado. Para tal identificam as necessidades e criam um ambiente 

para satisfazê-las, e utilizam o capital e o marketing como instrumentos de 

convencimento. Este papel, de direcionar o empreendimento imobiliário, os torna 

fundamentais neste processo de transformadores de uma determinada região. Como 

exemplo, temos a Regional Oeste com a criação de condomínios fechados onde se 

destaca a presença de áreas verdes, fato que permite vender o “politicamente correto”, 

enaltecendo a presença de áreas verdes enquanto condicionante para a qualidade de 

vida e composição de paisagem agradável e amena.  

É a Regional Norte, que possui a maior área em extensão de todas as 

Regionais, a que mantém um estoque de terras aonde a cidade ainda pode crescer.  

A pesquisa demonstra que a oferta de terrenos está presente até o final, fato 

incorporado pelo capital imobiliário que transforma as áreas em condomínios de casas 

ou de apartamentos para a classe média/baixa, por meio de seus agentes.  

A oferta de casas, em toda a cidade, se manteve estável em relação aos demais 

tipos imobiliários até os anos 1980, entretanto, após 1991 esta passou a ocupar o 

segundo lugar em número, tendo crescido em relação à de terrenos. Tal fato pode 

indicar que o tipo imobiliário casa passou a ocupar o lugar do terreno como estoque 

imobiliário, sendo negociado para se tornar, no futuro, em apartamentos.  

De forma diversa, a Regional Sudeste, uma das áreas mais antigas da cidade, 

teve uma retração em sua demanda imobiliária nas últimas décadas, tendo mantido, 

porém, muitos exemplares de casas centenárias construídas em terrenos de boa 

metragem, que podem ser percebidos como estoque imobiliário futuro. 

 

 

 

 

5.3 A DINÂMICA IMOBILIÁRIA DE JUIZ DE FORA: SÍNTESE POR PERÍODOS DA 

PESQUISA 

 

No ano de 1950, conforme os estudos históricos já citados, a cidade 

encontrava-se consolidada na região do Centro e em alguns bairros ao Norte, como 

Benfica, em razão da linha ferroviária, a Leste, basicamente no bairro Manoel Honório 
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pela proximidade do Centro e do Rio Paraibuna, e a Sudeste, margeando a estrada 

União e Indústria.  

A análise dos dados da pesquisa, considerando sua evolução temporal, permite 

identificar claramente que a expansão de Juiz de Fora no período pesquisado pode 

ser separada em três fases distintas, segundo a dinâmica imobiliária da cidade, que 

são: de 1950 a 1980, quando as ofertas de todos os tipos de imóveis permaneceram 

estáveis, sem crescimento significativo; de 1980 a 2000, período imediatamente 

posterior à edição da Lei Federal 6766/79, que trouxe nova regulamentação sobre 

parcelamento do solo e quando ocorreu um crescimento expressivo da dinâmica 

imobiliária na cidade; e de 2000 a 2010, quando as ofertas de apartamentos e casas 

se mantêm em níveis elevados, ao passo que a oferta de terrenos se estabiliza em 

um patamar bastante reduzido. O gráfico da Figura 5.1 a seguir evidencia estas fases. 

 

Figura 5.1 – Anúncios por Tipo de Imóvel e Ano* – Juiz de Fora – 1950-2010 

 

 
 * Anúncios publicados no mês de abril de cada ano 
   Fonte: Diário da Tarde – 1950 a 1983; Tribuna da Tarde – 1987 a 1992; 
   Tribuna de Minas – demais anos. 
   Elaborado por Silvia Augusta do Nascimento 

 

No primeiro período, 1950 a 1980, o crescimento da dinâmica ocorreu com 

maior intensidade nas Regionais Centro, Leste, Nordeste e Norte, mediante o 

surgimento de novos bairros nestas regiões.23 Os fatores que contribuíram para este 

 
23 A exemplo de Bom Pastor e Jardim Paineiras (Centro), Bairu, Progresso e Bonfim (Leste), Vale dos 
Bandeirantes e Eldorado (Nordeste) e Barbosa Lage e Santa Cruz (Norte). 
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crescimento foram específicos em cada Regional:  

• na Regional Centro estão localizadas, desde então, as maiores e 

melhores intervenções públicas e privadas da cidade, as vias públicas mais bem 

cuidadas, rede de água e esgoto em toda a área, além da grande oferta de serviços 

públicos e privados, tais como escolas, hospitais, comércio e serviços; 

• a Regional Leste teve sua expansão alicerçada no antigo bairro Manoel 

Honório, já bem consolidado e com uma dinâmica própria, propiciando aos 

investidores da época incentivar o seu crescimento através do lançamento de novos 

loteamentos, que obtiveram sucesso nas vendas;;24   

• na Regional Norte, a expectativa do início das obras de ampliação do 

acesso Norte, ligação com o centro da cidade, na década de 1970, possibilitou que 

várias áreas das grandes reservas de terras que havia naquela parte da cidade fossem 

compradas e transformadas em loteamentos, lançados após 1980 e ocupados nas 

décadas seguintes;  

• na Regional Nordeste, a já citada abertura da Garganta do Dilermando, 

no início da década de 1970, proporcionou a ligação do centro da cidade com a MG-

353, uma das saídas da cidade. Este fato irá impulsionar a expansão e a consolidação 

dos antigos loteamentos formadores da região nas décadas seguintes; 

No segundo período, entre 1980 e 2000, o grande fator de influência para a 

ampliação da cidade foi a edição da Lei Federal de Parcelamento do Solo, Lei 

6.766/79, que criou regras mais claras para os novos loteamentos, facilitando a venda, 

o que passou a permitir a um número maior de pessoas adquirir seu terreno e construir 

sua casa. Os incorporadores e loteadores, no final da década de 1970, antevendo a 

edição da Lei, adquiriram grandes áreas de terras para estoque imobiliário; 

Nessas duas décadas, a cidade vivenciou uma explosão da dinâmica 

imobiliária. Alguns aspectos importantes do aumento da dinâmica no período são 

também específicos de cada Regional: 

• A Regional Centro, composta pelos bairros de maior dinamicidade da 

cidade, viu após a década de 1980 seu adensamento se intensificar de forma 

constante. Até o final de 1979 o crescimento de todos os tipos imobiliários na região 

guardava uma relativa proporção, o que imprimia à região central um certo equilíbrio, 

 
24 O primeiro loteamento foi Jardim Bairu, voltado para a classe média. Com o sucesso de suas 
vendas, novos lançamentos surgiram (Progresso, Bonfim, Nossa Senhora Aparecida e Linhares), 
todos direcionados para classes mais populares. 
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onde o tráfego fluía e as paisagens se equilibravam. Contudo, com o adensamento 

dos bairros mais centrais, a oferta de terrenos se tornou quase inexistente e as poucas 

casas passaram a ser disputadas pelos incorporadores para se transformarem em 

edifícios, com o intuito de atender ao mercado consumidor, interessado em viver nas 

áreas centrais,  onde o número de apartamentos de um e dois quartos cresceu nesses 

anos. Além do visível adensamento, a Regional Centro teve crescimento extensivo 

motivado pelo lançamento de dois grandes loteamentos;25  

• A Regional Leste teve um adensamento significativo neste período, 

quando a oferta de apartamentos e casas passa de moderada a intensa. Um fato 

observado na pesquisa é que após a década de 1980 a oferta de terrenos quase 

desaparece nesta região, o que pode ser explicado pela limitação dada por sua 

topografia, composta por morros. Este fato leva as casas com terrenos da região a 

serem negociadas e substituídas por edifícios de apartamentos, caracterizando uma 

verticalização após 1980; 

• A Regional Norte teve sua dinâmica de crescimento acelerada a partir 

dos anos 1980, tendo um número significativo de bairros sido então criados, período 

em que a região recebeu cuidado especial do poder público, com a realização de 

importantes intervenções públicas, como a revitalização e ampliação do acesso Norte, 

que margeia a linha férrea. Outros fatores que influenciaram a abertura desses 

loteamentos nesta região foram a transferência da estação rodoviária da cidade, do 

centro para a zona norte, e o incentivo fiscal do poder público, nesta época, para a 

abertura de indústrias no entorno dos bairros da Regional. Estas intervenções 

permitiram e incentivaram a instalação de novos loteamentos, que ocuparam novas 

áreas, anteriormente desabitadas;26 

• A retomada do crescimento da Regional Nordeste se deu em meados da 

década de 1980, quando foram lançados novos loteamentos.27  Neste período, a 

pesquisa apontou que ocorreu grande aumento na oferta de casas e de apartamentos, 

de moderada para intensa, configurando uma mudança no perfil do tipo imobiliário. A 

alavancagem nas vendas destes apartamentos se verificou a partir da década de 

1990;  

 
25 São o Vale do Ipê (onde os terrenos foram transformados em apartamentos e casas) e Boa Vista 
(predominância de casas). 
26 Como exemplo, os bairros Nova Era, Carlos Chagas e Jardim Natal. 
27  A exemplo do Jardim Bom Clima, um dos bairros de maior renda da cidade (84,5% dos domicílios 
têm renda acima de 5 SM). 
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• A Regional Sul, no início do período da pesquisa, era formada por um 

bairro já consolidado, com perfil operário e populoso. Este setor teve um crescimento 

considerável, principalmente com o lançamento do loteamento que originou o bairro 

Cascatinha, no início dos anos 1980. A pesquisa apontou, no período de 1980-2000, 

uma intensificação na dinâmica imobiliária na região. Fatores que contribuíram para 

esta expansão e intensificação foram a abertura de dois acessos: o acesso Sul, que 

liga a BR-040 ao Centro, por meio da Avenida Presidente Itamar Franco, e o acesso 

que liga a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) na região Oeste, ao Centro; 

• A Regional Oeste teve sua ocupação inicial quase na mesma época do 

surgimento da cidade de Juiz de Fora, como anteriormente citado. Esta região 

manteve até meados de 1980 uma característica quase rural, com a predominância 

de sítios e chácaras, até a sua transformação com a criação da Cidade Universitária 

(Universidade Federal de Juiz de Fora), o que levou à abertura da Avenida 

Independência, hoje Avenida Presidente Itamar Franco, ligando o centro da cidade à 

“cidade alta” (região Oeste), passando dentro do campus da Universidade. As 

intervenções anteriores, bem como a existência de grandes áreas vazias, 

incentivaram os incorporadores a investir na região, lançando “loteamentos fechados” 

direcionados para a população de alta renda; 

No terceiro período, 2000 a 2010, observa-se pela pesquisa que a dinâmica 

imobiliária da cidade como um todo manteve níveis estáveis de crescimento.28  

O que a pesquisa permite destacar nesta década são as Regionais Sul e Oeste: 

a região Sul pela crescente verticalização e a Oeste pela oferta significativa de casas 

e terrenos, proveniente do lançamento de “loteamentos fechados”.29 A região Sul teve 

ainda novas intervenções que a valorizaram, tornando-a mais atrativa: a inauguração 

do Shopping Independência e a ampliação do Hospital Monte Sinai. Isto fez com que 

os limites no bairro Cascatinha se expandissem e novos loteamentos surgissem; 

Já na Regional Nordeste, a oferta de casas permaneceu consolidada, tendo 

sido apenas no ano de 2001 superada pela oferta de apartamentos. A região 

apresentou ainda ofertas de terrenos, decorrente de crescimento extensivo, através 

de loteamentos lançados desde esta época. 

 
28 Nas regiões de maior crescimento nos anos anteriores, a exemplo do Centro e Leste, o grande 
adensamento dessas regiões e a escassez de espaços vazios fez com que o aumento da oferta de 
imóveis na região ocorresse, neste último período, principalmente por meio da substituição de casas 
por edifícios de apartamentos. 
29 Como por exemplo o Condomínio Alphaville. 
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A região Norte se diferencia das demais por apresentar oferta de terrenos 

significativa e oferta de casas em estabilidade, havendo ainda, nesta região, muitos 

espaços vazios. 

Por fim, a Regional Sudeste teve suas ofertas estagnadas, conforme demonstra 

a pesquisa, o que denota a retração da dinâmica imobiliária na região. Esta região 

está ao lado do centro antigo da cidade, tendo recebido pouco ou nenhum 

investimento, tanto pela iniciativa pública ou privada, conforme apontado no capítulo 

III.   

 

5.4 DINÂMICA IMOBILIÁRIA E VALOR DAS OFERTAS DE IMÓVEIS 

 

Juiz de Fora, como grande parte das cidades brasileiras, concentra em seu 

centro os principais serviços essenciais ao seu funcionamento, localizando-se ao 

redor as residências mais valorizadas. Com o seu crescimento, surgiram novos bairros 

e centros secundários, formando novos focos de valorização do espaço urbano.  

Como é sabido, o poder público, sozinho ou em parceria com a iniciativa 

privada, intervém realizando programas de requalificação urbana, impulsionando em 

consequência a valorização de certas áreas. No geral, a reconfiguração de uma área 

beneficia classes de renda mais alta, que têm condições de adquirir moradias mais 

valorizadas, restando às demais populações as áreas menos favorecidas ou mais 

distantes. 

A observação inicial dos valores das ofertas de imóveis nos dados da pesquisa, 

de forma global, retrata com clareza parte importante deste processo ocorrido na 

cidade no período considerado.  

O gráfico da Figura 5.2 a seguir apresenta a variação do valor médio das ofertas 

de todos os tipos de imóveis cujo valor foi coletado na pesquisa e atualizado para 

valores de 2017. Isto significa que não considera nenhuma distinção entre valores de 

apartamentos ou de casas, sua dimensão, idade, localização ou tipo de construção, 

nem entre dimensões de terrenos ou quaisquer outras características destas ofertas. 

Ou seja, objetiva apenas visualizar de forma panorâmica a evolução de preços das 

ofertas por Regional no período considerado. 
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Figura 5.2 – Evolução do Valor Médio das Ofertas de Imóveis por Regional - Juiz de 
Fora – 1950-2010* 

 

 
* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2010 
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992; Tribuna de Minas - Demais anos 
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 

No período pesquisado, as regiões Norte, Nordeste e Oeste, que apresentavam 

maior potencial de crescimento extensivo, pela disponibilidade de espaços, foram 

efetivamente regiões com alto índice de crescimento entre 1950 e 1980 (vide Mapa 

5.1). Entretanto, os dados do gráfico acima indicam que apenas as regiões Centro e 

Leste apresentaram valorização significativa nestas três décadas, justamente as duas 

Regionais onde ocorreu mais cedo a escassez de terrenos e que receberam as mais 

importantes intervenções públicas neste primeiro período. 

Em contraponto, nas duas últimas décadas pesquisadas, foram as regiões 

Oeste, Centro e Sul que obtiveram a maior valorização de seus imóveis: Centro e Sul 

com os maiores índices de adensamento e verticalização e Oeste tendo se 

consolidado como nicho de residências de mais alto padrão, situadas em condomínios 

fechados, voltados para classe alta. Estes dados estão diretamente alinhados com 

processos conhecidos de valorização, indicando a ação do capital incorporador 

operando em áreas onde intervenções públicas e privadas foram realizadas, como 

descrito no tópico anterior, garantindo uma maior valorização de seus imóveis. A 

região central obteve a maior valorização relativa de seus imóveis, ou seja, morar nos 

bairros centrais ainda é uma opção considerada por muitos, principalmente para a 

população de mais idade ou famílias pequenas, que optam pela praticidade e 

comodidade de “morar perto de tudo”. 

Os valores médios de ofertas de imóveis no período final da pesquisa apontam 
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um outro aspecto fundamental da dinâmica imobiliária da cidade real, qual seja, a 

diferenciação espacial na ocupação por nível econômico.  Para as classes com maior 

nível renda cabem as opções de morar nos bairros centrais, na região Sul ou na região 

Oeste, as mais valorizadas e com melhores condições de urbanização. Já para as 

classes menos privilegiadas, restam as outras regiões, mais afastadas e com níveis 

mais baixos de urbanização, onde existem imóveis menos valorizados, especialmente 

as regiões Norte, Nordeste e Leste.  

Estas conclusões se confirmam ao se analisar os dados relativos aos valores 

de apartamentos e casas, nos gráficos das Figuras 5.3 e 5.4 a seguir. As regiões mais 

valorizadas da cidade, Centro, Sul e Oeste, apresentam os valores médios mais altos 

destes tipos de ofertas30, enquanto as regiões Norte, Sudeste e Leste apresentam as 

menores médias. 

 
Figura 5.3 - Evolução do Valor Médio das Ofertas de Apartamentos por Regional - 

Juiz de Fora – 1950-2010* 

 
* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2010 
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992; Tribuna de Minas - Demais anos 
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 
  

 
30 A Regional Nordeste é um caso específico: a grande valoração no valor médio de casas reflete as 
ofertas do bairro Jardim Bom Clima, um enclave formado por este loteamento de alto nível. 
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Figura 5.4 - Evolução do Valor Médio das Ofertas de Casas por Regional - Juiz 
de Fora – 1950-2010* 

 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2010 
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992; Tribuna de Minas - Demais anos 
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 

Por outro lado, é aceito que os valores das moradias são explicados em grande 

parte por estarem diretamente ligados aos preços de terrenos, cuja elevação ocorre 

pela disponibilidade ou não de terras urbanizadas, sendo as intervenções públicas as 

maiores responsáveis por esta disponibilização. Entretanto, cabe ao capital 

incorporador operar e auferir os ganhos do processo de expansão e de adensamento, 

seja via novos loteamentos ou via verticalização, tal como ocorreu em Juiz de Fora 

neste período, conforme indicam os dados da pesquisa.  

Os dados da pesquisa relativos ao valor médio do metro quadrado dos terrenos, 

também corrigidos para 2017 e apresentados na Figura 5.5, evidenciam ainda alguns 

aspectos importantes. Primeiro, que o valor cresce em toda a cidade acompanhando 

o boom de expansão urbana nos anos 1970.  Segundo, que o valor médio do metro 

quadrado dos terrenos na Regional Centro é significativamente maior que o das 

demais: esta permanece líder na valorização de terrenos em todo o período da 

pesquisa.  Este desempenho é seguido, embora com valores menores, pela região 

Sul, com igual situação de escassez de terrenos e intensa verticalização. Por fim, 

observa-se uma semelhança de comportamento do valor do metro quadrado dos 

terrenos nas regiões Norte e Nordeste, apresentando nos últimos anos tendência de 

crescimento.  
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Figura 5.5 - Evolução do Valor Médio do M2 das Ofertas de Terrenos por Regional 
- Juiz de Fora – 1950-2010* 

 
* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2010 
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992; Tribuna de Minas - Demais anos 
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
 

Como já foi dito, a estrutura urbana de Juiz de Fora foi o resultado desse 

modelo de cidade em que a expansão urbana, ao valorar os terrenos periféricos 

devido à necessidade de sua ocupação, modificou o preço da terra na cidade. E, com 

o aumento da demanda nas áreas centrais, resultou na intensificação do uso do solo 

devido a sua valorização, como fica evidente nesta observação panorâmica 

 

5.5 AS TENDÊNCIAS PARA A EXPANSÃO, ADENSAMENTO E VERTICALIZAÇÃO 

DA CIDADE 

 

Para finalizar, os resultados obtidos nesta pesquisa que envolveu 60 anos da 

evolução da dinâmica imobiliária em Juiz de Fora permitem também estimar as 

principais tendências que cada região apresenta, no que se refere aos seus 

movimentos de expansão, adensamento e verticalização, a partir de uma visão geral 

temporal da evolução das ofertas de terrenos, casas e apartamentos.   

A visualização gráfica, apresentada nas Figuras 5.6 a 5.12, caracteriza a 

evolução das ofertas por tipo de imóvel em cada Regional, incluindo linha de tendência 

linear para cada tipo31. Os aspectos principais das tendências da evolução podem ser 

 
31 A tendência linear de crescimento é estatisticamente significativa apenas para o tipo de imóvel de 
maior incidência em cada Regional. De forma geral os coeficientes de determinação para este tipo 
mais incidente, exceto na Regional Sudeste, têm significância acima de 50%. Os valores destes 
coeficientes (R2) são os seguintes: Centro 0,7345; Leste 0,5134, Norte 0,6042; Nordeste 0,5149; 
Oeste 0,5524; Sul 0,6245; Sudeste 0,1902. 
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assim sintetizados: 

• Regional Centro 

A verticalização é bastante clara na Regional Centro e a linha de tendência da 

oferta de apartamentos indica que esta situação deverá se manter. Com a escassez 

de terrenos vazios, as casas restantes se tornam alvo do interesse dos incorporadores 

e, havendo uma legislação municipal permissiva que não estabeleça critérios 

restritivos, a tendência é que as edificações se tornem mais altas (maior número de 

unidades pela verticalização) e o adensamento construtivo mais forte. 

 

Figura 5.6 – Anúncios por tipo de imóvel e ano* -1950-2010 – Regional Centro 

 
* Anúncios publicados no mês de abril de cada ano 
   Fonte: Diário da Tarde – 1950 a 1983; Tribuna da Tarde – 1987 a 1992; 
   Tribuna de Minas – demais anos. 
   Elaborado por Silvia Augusta do Nascimento 

 

• Regionais Leste e Norte 

As Regionais Leste e Norte apresentaram aumento na oferta de apartamentos 

após a década de 1990, superando as ofertas de casas no final da década, o que 

demonstra ter havido adensamento e verticalização nos bairros destas Regionais. 

Estas tiveram vários bairros criados e consolidados no período da pesquisa, o que 

caracterizou estes vetores como de forte expansão urbana. Apesar da tendência de 

aumento na oferta de apartamentos, verifica-se que a oferta de casas deve se manter 

estável nestas regiões. Já a oferta de terrenos na Regional Leste tende a se reduzir, 

em razão da escassez de espaços vazios. E, na Regional Norte, a tendência é de 

manutenção nas ofertas de terrenos, por haver ainda na região áreas vazias para 

futuras expansões. 
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Figura 5.7 - Anúncios por tipo de imóvel e ano -1950-2010 – Regional Leste 

 
* Anúncios publicados no mês de abril de cada ano 
Fonte: Diário da Tarde – 1950 a 1983; Tribuna da Tarde – 1987 a 1992; 
Tribuna de Minas – demais anos. 
 Elaborado por Silvia Augusta do Nascimento 

 

 

Figura 5.8 - Anúncios por tipo de imóvel e ano* -1950-2010 – Regional Norte 

 
* Anúncios publicados no mês de abril de cada ano 
   Fonte: Diário da Tarde – 1950 a 1983; Tribuna da Tarde – 1987 a 1992; 
   Tribuna de Minas – demais anos. 
   Elaborado por Silvia Augusta do Nascimento 

 
  

• Regional Sul 

Esta Regional apresenta uma tendência clara de crescimento em todos os tipos 

imobiliários. Entretanto, o tipo apartamento se destaca dos demais, denotando a 

tendência clara de aumento da verticalização na região. Pode-se destacar que esta 

tendência decorre das intervenções feitas na região, por exemplo, a construção do 

primeiro grande Shopping da cidade e dos dois novos acessos, um que liga a BR-040 

à região, e o outro, que liga a UFJF ao Centro. 
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Figura 5.9 - Anúncios por tipo de imóvel e ano* -1950-2010 – Regional Sul 

 
* Anúncios publicados no mês de abril de cada ano 
   Fonte: Diário da Tarde – 1950 a 1983; Tribuna da Tarde – 1987 a 1992; 
   Tribuna de Minas – demais anos. 

      Elaborado por Silvia Augusta do Nascimento 

 

• Regional Nordeste 

Aqui os dados indicam que a tendência da oferta de casas e apartamentos é 

de crescimento, devido à manutenção na oferta de terrenos, por existirem ainda áreas 

vazias para expansão na região. 

 

Figura 5.10 Anúncios por tipo de imóvel e ano* -1950-2010 – Regional Nordeste 

 
* Anúncios publicados no mês de abril de cada ano 
   Fonte: Diário da Tarde – 1950 a 1983; Tribuna da Tarde – 1987 a 1992; 
   Tribuna de Minas – demais anos. 

      Elaborado por Silvia Augusta do Nascimento 
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• Regional Oeste 

Aqui, a linha de tendência ratifica o perfil da região de hospedar os condomínios 

fechados de alto padrão, vez que a tendência de oferta de casas e terrenos supera a 

de apartamentos. Vale lembrar que a região ainda possui espaços vazios que poderão 

se converter em futuros loteamentos. E cabe ainda ressaltar que pelos dados finais 

da pesquisa o bairro Novo Horizonte teve sua dinâmica imobiliária fortemente 

acentuada, o que, junto com as alterações, pela legislação local, nos padrões 

construtivos do bairro permitindo uma maior verticalização, pode sinalizar que novos 

condomínios de apartamentos podem surgir na região com maior frequência. 

 
Figura 5.11 - Anúncios por tipo de imóvel e ano* -1950-2010 – Regional Oeste 

 

 
* Anúncios publicados no mês de abril de cada ano 
   Fonte: Diário da Tarde – 1950 a 1983; Tribuna da Tarde – 1987 a 1992; 
   Tribuna de Minas – demais anos. 

      Elaborado por Silvia Augusta do Nascimento 

 

• Regional Sudeste 

Esta Regional, apesar de ter apresentado uma estagnação em suas ofertas, 

aponta na linha de tendência um provável aumento de ofertas de casas após 2010, o 

que pode significar um adensamento futuro, vez que as casas da região são antigas 

e ficam em grandes lotes, podendo vir a ser substituídas por futuros apartamentos. 
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Figura 5.12 - Anúncios por tipo de imóvel e ano* -1950-2010 – Regional Sudeste 

 
* Anúncios publicados no mês de abril de cada ano 
   Fonte: Diário da Tarde – 1950 a 1983; Tribuna da Tarde – 1987 a 1992; 
   Tribuna de Minas – demais anos. 

      Elaborado por Silvia Augusta do Nascimento 

  

Em suma, podemos afirmar que a dinâmica imobiliária de Juiz de Fora, 

observada mediante o estudo e a análise de uma amostra representativa de ofertas 

públicas de imóveis, é capaz de explicar a evolução urbana da cidade, lançando luz 

sobre os seus processos de expansão, adensamento e verticalização, e sobre os 

eixos de desenvolvimento privilegiados em cada período de tempo, ao longo dos 

últimos 60 anos.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudar a evolução e as transformações do espaço urbano, como este se 

expandiu e se consolidou na cidade de Juiz de Fora, em um processo de intensa 

reorganização espacial e de profundas mudanças no uso e na ocupação do solo, entre 

1950 e 2010, foi o cerne deste trabalho de doutoramento.  

A análise da dinâmica imobiliária, por meio do levantamento das ofertas 

imobiliárias residenciais, classificadas por tipo (terreno, casa e apartamento) em 

jornais de grande circulação, no lapso temporal de 60 anos, mostrou-se efetiva para 

caracterizar estes processos, entender suas articulações e o papel dos vários agentes, 

especialmente do poder público e do capital imobiliário, frente ao grande crescimento 

populacional e urbano da cidade. 

Para o estudo, foi construído um banco de dados de longo prazo, com os tipos 

de imóveis anunciados e algumas de suas características, como número de quartos, 

tamanho de lote e valor da oferta, que foi atualizado a valores de dezembro de 201732.   

O tratamento e a análise das informações do banco de dados gerado tornaram 

possível verificar como a cidade cresceu, quais foram seus eixos de expansão e onde, 

quando e como ocorreram o seu adensamento e verticalização. Observar como 

evoluiu a dinâmica imobiliária permitiu explicar o desenvolvimento dos vetores de 

crescimento e a influência dos agentes imobiliários, do Poder Público (por meio das 

intervenções e da legislação) e do setor privado (intervenções privadas) no 

direcionamento da expansão e reorganização urbana33. 

Em relação à hipótese investigada neste estudo, de que a análise da ocorrência 

dos anúncios da oferta imobiliária e das intervenções e políticas urbanas, em um longo 

período de tempo, caracterizaria a dinâmica imobiliária e permitiria retratar e 

compreender a expansão socioespacial urbana de Juiz de Fora no período entre 1950 

e 2010, as respostas obtidas foram afirmativas, tendo se atingido em grande medida 

 
32 Há que se reiterar que a metodologia desenvolvida nesta pesquisa foi aprimorada através de uma 
pesquisa piloto realizada previamente, coletando ofertas publicadas nos meses de abril, maio e junho 
dos anos de 1950, 1960 e 1970. A coleta dos dados ficou focada em anúncios dos três tipos de imóveis 
que preenchessem pelo menos os requisitos de tipo, localização e descrição do imóvel e, quando 
disponível, o seu valor.   
 
33 Para as análises deste estudo de doutoramento se utilizou somente parte dos dados coletados, com 
o objetivo de investigar a hipótese proposta no trabalho inicial. Entretanto, o banco de dados obtido 
permitirá à autora e aos seus alunos, no futuro, desenvolver novos estudos para o aperfeiçoamento do 
trabalho atual. 
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os objetivos propostos.  

Para se chegar a estes resultados, os dados coletados foram trabalhados, 

tabulados, atualizados e organizados nas planilhas, gráficos e mapas disponibilizados 

neste estudo, para que a análise pudesse ser clara e objetiva. 

Ao se confrontar as configurações do desenvolvimento urbano, obtidas através 

dos dados da pesquisa, com as manchas urbanas de diferentes períodos, obtidas por 

georreferenciamento no início deste trabalho34, ratificou-se que a observação da 

dinâmica imobiliária foi efetivamente capaz de mapear como o crescimento ocorreu 

no lapso temporal pesquisado. A evolução da mancha urbana da cidade de Juiz de 

Fora, a partir de 1949, permitiu conferir a confluência dos movimentos da dinâmica do 

mercado de terras com o desenvolvimento da cidade real em seus principais vetores 

de expansão.  

Através dos movimentos da dinâmica imobiliária, foi possível traçar o panorama 

da expansão da cidade entre 1950 a 2010, partindo do núcleo central bem consolidado 

inicialmente para os eixos Centro-Leste e Centro-Norte e, posteriormente, para as 

demais regiões, além de retratar o crescente adensamento e verticalização dos bairros 

centrais. Nesse sentido, a pesquisa permitiu verificar a conformidade da cidade real 

com a evolução urbana apresentada pelos dados. Os aspectos principais são 

imediatamente visíveis: a oferta intensa de imóveis na Regional Centro na primeira 

década, análoga à mancha de 1949 retratando o núcleo central; a expansão nos eixos 

Leste e Norte apresentada no crescimento de anúncios das primeira décadas, 

consistente com a mancha urbana de 1978; e a explosão imobiliária a partir do final 

da década de 1970, representada pelo aumento da intensidade nas ofertas 

imobiliárias, consistente com o crescimento exponencial apresentado nas manchas 

de 1983 e 2015. 

A apresentação dos principais aspectos teóricos - localização, preço, valor e 

estoques de terra urbana, capital incorporador e agentes imobiliários - relativos aos 

fatores atuantes na dinâmica imobiliária de Juiz de Fora, em conjunto com aspectos 

principais da legislação urbana municipal, dos processos de planejamento urbano  e das 

principais intervenções urbanas no período da pesquisa, serviram para aprofundar a 

 
34 A primeira mancha urbana, obtida a partir das cartas de remodelação urbanas confeccionadas entre 
1944 e 1949 por Saboya Ribeiro, foi um trabalho inédito, elaborado em conjunto com a geógrafa Luiza 
Caldeira de Barros, seguidas das fotografias aéreas da cidade de 1978 e 1983, e pelas imagens do 
IBGE de 2015.  
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análise e procurar entender o porquê da cidade ter se desenvolvido de uma forma e 

não de outra. Aqui se verificou a importância das intervenções públicas ou privadas e 

como os agentes imobiliários operam no sentido de capturar e transformar os espaços 

modificados em produtos direcionados para determinado público alvo, de maior ou 

menor poder aquisitivo. 

Os resultados e a análise da pesquisa empírica foram apresentados em detalhe, 

para cada um dos oitenta e um bairros componentes dos sete Centros Regionais. Em 

cada Regional foram destacadas as principais características do processo de 

urbanização, a partir dos dados da pesquisa empírica, do histórico de formação de cada 

bairro e dos dados socioeconômicos.  

Os dados levantados e organizados na pesquisa empírica extrapolam em muito 

os objetivos desta tese, podendo os mesmos servir de base para pesquisas futuras 

como, por exemplo, entender melhor a evolução da cidade por subtipos de imóveis 

multifamiliares (um, dois, três e mais quartos, apartamentos de cobertura etc.) ou, 

ainda, se este crescimento tem ligação com a alteração do perfil socioeconômico das 

áreas estudadas.  

Para que esta pesquisa fosse realizada, foi necessário se criar uma 

metodologia própria, para a coleta e análise dos dados. Após a realização de um 

piloto, os dados primários foram coletados, nos jornais de maior circulação, em todos 

os dias dos meses de abril dos anos de 1950 a 2010, conforme as definições expostas 

no Capítulo I onde também trouxe a construção da problemática com um olhar 

direcionado para a cidade. Observou-se que o crescimento urbano contribui 

diretamente para um maior número de habitantes na região, que terão acesso ao solo 

urbano, havendo maior procura por terras e consequentemente um destaque maior 

para o mercado imobiliário. Após a coleta dos dados, o tratamento dos mesmos foi 

feito pela autora, organizando as tabelas, retirando os anúncios repetidos no mês e 

excluindo dados fora dos critérios definidos de coleta. A organização territorial também 

foi harmonizada com os critérios atuais disponibilizados pela Prefeitura Municipal de 

Juiz de Fora.  

Desta forma, a construção da metodologia que possibilitou a coleta e análise 

destes dados, bem como a forma em que foram organizados poderão auxiliar em 

pesquisas futuras em outras cidades, bem como servir de apoio e base para a criação 

de laboratórios de dinâmicas imobiliárias que possam apoiar estudos e iluminar 

políticas urbanas municipais, já que o estudo aqui realizado oferece uma base 
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consistente para o desenvolvimento de pesquisas sobre o tema. 

Assim, o resultado mais relevante deste estudo foi a demonstração de que a 

análise da dinâmica imobiliária, através das ofertas de imóveis anunciadas em um 

longo período de tempo e abrangendo as várias regiões de uma cidade, sendo 

relacionada com a observação das intervenções e políticas urbanas no período e do 

contexto socioeconômico destas áreas, é capaz de retratar a expansão socioespacial 

urbana desta cidade no período determinado. 

Em resumo, durante os 60 anos do período da pesquisa, o crescimento da 

cidade ficou claramente retratado pela dinâmica imobiliária. Tendo esta sido de 

intensidade moderada nas duas primeiras décadas, a cidade sofreu um declínio nas 

ofertas de imóveis entre 1970 e 1975, tendo a dinâmica se intensificado em seguida 

até meados dos anos 1980, motivada principalmente pela expansão ao Norte e ao Sul 

por um lado e, por outro, pelo crescimento da Regional Leste, área antiga mais 

próxima ao Centro, em função do processo de regularização ocorrido nos bairros mais 

pobres daquela região. Depois de nova queda em 1987, ocorreu rápida recuperação, 

atingindo seu pico nos anos de 1996/1997, em função da explosão imobiliária na 

região central, mantendo-se estável a partir daí até o ano de 2010. 

Alguns dos elementos principais estão apresentados a seguir. Na pesquisa foi 

considerada a data da oferta do imóvel, na forma de terrenos ou de casas e 

apartamentos e não a época de lançamento de loteamentos ou outras formas de 

ocupação em áreas de expansão. Levando isto em conta, dois aspectos centrais se 

destacaram em relação a como ocorreram os eixos de crescimento da cidade no 

período de 1950 a 2010.  

O primeiro aspecto é a análise da oferta de terrenos como indicador de 

crescimento extensivo.  

Na Regional Centro a oferta foi moderada entre 1950 e 1990 e incipiente 

posteriormente, demonstrando escassa disponibilidade de áreas na região. Em 

compasso com isso, as ofertas evidenciaram um eixo de expansão na direção Centro-

Leste entre as décadas de 1950 e 1970, tendo perdido dinamicidade a partir daí, 

refletindo uma estagnação no crescimento extensivo, diferentemente de seu 

adensamento e verticalização.  

A expansão no eixo Centro-Norte se iniciou a partir dos anos 1960, tendo se 

mantido aí de forma moderada até o período final da pesquisa. Por seu turno, o eixo 

Centro-Nordeste apresentou oferta moderada de terrenos na década de 1960, tendo 
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voltado a apresentar este processo apenas entre 1990 e 2010. Por fim, o eixo Centro-

Oeste começou a se expandir no início dos anos 1990 e seguiu até o final da pesquisa 

com uma forte dinâmica na oferta de terrenos.  

Os aumentos de ofertas de terrenos, quando derivados de novos loteamentos, 

que podem gerar um crescimento extensivo, remodelando e alterando os contornos 

da cidade, em sua maior parte estão apoiados ou são incentivados por intervenções 

públicas e privadas nestas regiões. No caso de Juiz de Fora, a região Leste, pela 

proximidade com o Centro, tornou-se área viável para a expansão do núcleo central 

da cidade quando esta região e os bairros que a compõem começaram a ficar muito 

adensados, fato que pode ser observado já no início da pesquisa. Na região Norte, a 

remodelagem e extensão do Acesso Norte, que possibilitou ligação mais rápida com 

o Centro, tornou as extensas áreas vazias da região atrativas para receber novos 

loteamentos/bairros. Outra intervenção importante, a abertura da Garganta do 

Dilermando, com o prolongamento da Avenida Barão do Rio Branco, ligou o Centro à 

região Nordeste e viabilizou o eixo Centro-Nordeste.  O eixo a Oeste se beneficiou 

também de intervenções públicas na região, como a instalação da UFJF e a abertura 

do acesso que liga o Centro à Cidade Universitária, fazendo com a região passasse a 

ter duas vias de acesso à região central.  

O segundo aspecto se relaciona com as ofertas de casas e apartamentos, 

buscando caracterizar o crescimento por adensamento e verticalização.  

A Regional Centro, conjugando-se os números de ofertas de casas, 

apartamentos e terrenos, infere-se que passou por um processo intenso e contínuo 

de adensamento e de verticalização acentuada nestes anos. Os mesmos fenômenos 

podem ser verificados com maior ou menor intensidade na maior parte da cidade. À 

exceção da Regional Sudeste, o processo de adensamento foi intenso, com maior 

força nas áreas próximas ao Centro. Entretanto, a característica principal captada pela 

pesquisa foi o processo de verticalização: a oferta de apartamentos foi intensa ou 

muito intensa em quase toda a área urbana, exceto nas regionais Oeste, Sudeste e 

Nordeste, que mantiveram características de ocupação distintas, com predominância 

da oferta de casas.  

A dinâmica imobiliária na pesquisa retratou, além destes processos de 

verticalização, adensamento e crescimento extensivo e intensivo, outros processos 

principais: formação de estoque imobiliário, influência das intervenções urbanas e da 

legislação e a ação do capital incorporador. 
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A formação de estoque pelo capital imobiliário aparece em vários pontos da 

pesquisa, sob dois aspectos evidentes, os estoques de terrenos vazios para expansão 

em algumas áreas da cidade e os estoques de terrenos com casas em regiões mais 

adensadas. Neste caso estão os eixos Norte e Nordeste, que apresentaram estoques 

de terra até o final do período estudado. Por outro lado, a oferta de casas, que se 

manteve estável em toda a cidade em relação aos demais tipos imobiliários até os 

anos 1980,  após 1991 passou a ocupar o segundo lugar em número, tendo crescido 

em relação à de terrenos, parecendo indicar que casas passaram a ocupar o lugar de 

terrenos como estoque imobiliário.  

Os agentes imobiliários, agindo diretamente sobre os estoques imobiliários, 

direcionam ou redirecionam os empreendimentos, para atender a um público 

consumidor determinado, exercendo um papel fundamental no processo de 

transformação de uma determinada região, elemento também demonstrado pela 

pesquisa. Como exemplo, a oferta de terrenos até o período final na Regional Oeste, 

com a criação de condomínios fechados em meio a grandes áreas verdes, ou a 

Regional Norte, de maior extensão, que mantém um estoque de terras onde a cidade 

ainda pode crescer.  

A análise dos dados da pesquisa, considerando sua evolução temporal, 

permitiu identificar claramente que a expansão de Juiz de Fora no período pesquisado 

pode ser separada em três fases distintas, que são: de 1950 a 1980, quando as ofertas 

de todos os tipos de imóveis permaneceram estáveis, sem crescimento significativo; 

de 1980 a 2000, período imediatamente posterior à edição da Lei Federal 6766/79, 

que trouxe nova regulamentação sobre parcelamento do solo e quando ocorreu um 

crescimento expressivo da dinâmica imobiliária na cidade; e de 2000 a 2010, quando 

as ofertas de apartamentos e casas se mantêm em níveis elevados, ao passo que a 

oferta de terrenos se estabiliza em um patamar bastante reduzido.  

No primeiro período, 1950 a 1980, o crescimento da dinâmica ocorreu com 

maior intensidade nas Regionais Centro, Leste, Nordeste e Norte, mediante o 

surgimento de novos bairros nestas regiões. Os fatores que contribuíram para este 

crescimento foram específicos em cada Regional, compreendendo as intervenções 

públicas e privadas, a oferta de serviços locais, o lançamento de novos loteamentos 

ou as obras de ampliação do acesso Norte e a abertura da Garganta do Dilermando 

na década de 1970. 

No segundo período, entre 1980 e 2000, o principal fator foi a edição da Lei 
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Federal de Parcelamento do Solo, Lei 6.766/79, que criou regras mais claras para os 

novos loteamentos, facilitando assim as vendas. Nessas décadas, a cidade vivenciou 

uma explosão da dinâmica imobiliária. Outros aspectos importantes são também 

específicos de cada Regional, entre estes o adensamento e a verticalização dos 

bairros centrais, as grandes intervenções públicas, como a ampliação do acesso 

Norte, a abertura dos acessos Sul, que liga a BR-040 ao Centro, e Oeste, ligando a 

Universidade Federal de Juiz de Fora ao Centro, mas principalmente o lançamento de 

novos loteamentos.   

No terceiro período, 2000 a 2010, observa-se pela pesquisa que a dinâmica 

imobiliária da cidade como um todo manteve níveis estáveis de crescimento. O que a 

pesquisa permitiu destacar nesta década foram as Regionais Sul e Oeste: a região 

Sul pela crescente verticalização e a Oeste pela oferta significativa de casas e 

terrenos, proveniente do lançamento de “loteamentos fechados”.  

Quanto ao valor dos imóveis, em que pese seu foco secundário para os 

propósitos mais específicos desta pesquisa, observou-se claramente que, de forma 

geral, os vetores de maior valorização nos últimos anos foram as regiões Oeste, 

Centro e Sul. Aqui, mais uma vez, a comprovação da importância das intervenções no 

desenvolvimento e valorização da terra urbana, visto que as maiores e melhores 

intervenções concentraram-se nestas regiões. Sendo que, no geral, a reconfiguração 

de uma área beneficia classes de renda mais alta, que têm condições de adquirir 

moradias mais valorizadas, a observação inicial dos valores das ofertas de imóveis 

nos dados da pesquisa retratou com clareza parte importante deste processo ocorrido 

na cidade no período considerado.  

No período pesquisado, as regiões Norte, Nordeste e Oeste foram regiões com 

alto índice de crescimento entre 1950 e 1980. Entretanto, os dados indicaram que 

apenas as regiões Centro e Leste apresentaram valorização significativa nestas três 

décadas, justamente as duas Regionais onde ocorreu mais cedo a escassez de 

terrenos e que receberam as mais importantes intervenções públicas neste primeiro 

período. 

Em contraponto, nas duas últimas décadas pesquisadas, foram as regiões 

Oeste, Centro e Sul que obtiveram a maior valorização de seus imóveis: Centro e Sul 

com os maiores índices de adensamento e verticalização e Oeste tendo se 

consolidado como nicho de residências de mais alto padrão, situadas em condomínios 

fechados, voltados para classe alta. Estes dados estão diretamente alinhados com 
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processos conhecidos de valorização, indicando a ação do capital incorporador 

operando em áreas onde intervenções públicas e privadas foram realizadas, como 

descrito no tópico anterior, garantindo uma maior valorização de seus imóveis.  

Os valores médios de ofertas de imóveis no período final da pesquisa apontam 

um outro aspecto fundamental da dinâmica imobiliária da cidade real, qual seja, a 

diferenciação espacial na ocupação por nível econômico.  Para as classes com maior 

nível renda cabem as opções de morar nos bairros centrais, na região Sul ou na região 

Oeste, as mais valorizadas e com melhores condições de urbanização. Já para as 

classes menos privilegiadas, restam as outras regiões, mais afastadas e com níveis 

mais baixos de urbanização, onde existem imóveis menos valorizados, especialmente 

as regiões Norte, Nordeste e Leste.  

Como já foi dito, a estrutura urbana de Juiz de Fora foi o resultado desse 

modelo de cidade em que a expansão urbana, ao valorar os terrenos periféricos 

devido à necessidade de sua ocupação, modificou o preço da terra na cidade. E, com 

o aumento da demanda nas áreas centrais, resultou na intensificação do uso do solo 

devido a sua valorização, como fica evidente nesta observação panorâmica 

A pesquisa objetivou também compreender, a partir do processo de longo prazo 

estudado, a dinâmica mais recente em cada uma das Regionais. Em uma conclusão 

mais geral, os destaques, nas duas últimas décadas, foram as Regionais Oeste e Sul. 

A primeira, apontada no final da pesquisa como o maior eixo de expansão da cidade, 

onde a oferta de terrenos, casas e apartamentos se intensificou e onde houve uma 

valorização considerável, tendo se consolidado como opção para a classe de mais 

alta renda, que ocupa os “condomínios fechados” da região. Já a segunda, apresentou 

um forte adensamento, seguido por uma verticalização e valorização de seus 

apartamentos e casas. Os avanços destes vetores estão diretamente ligados às 

intervenções públicas e privadas que estas regiões tiveram nas últimas décadas. 

Para finalizar, os resultados obtidos na pesquisa permitiram também estimar as 

principais tendências que cada região apresenta, no que se refere aos seus 

movimentos de expansão, adensamento e verticalização.  

Na Regional Centro a verticalização é bastante clara, com tendência a se manter. 

Com a escassez de terrenos vazios, a tendência é que as edificações se tornem mais 

altas (maior número de unidades pela verticalização) e o adensamento construtivo 

mais forte. As Regionais Leste e Norte, após a década de 1990, o aumento na oferta de 

apartamentos superou as ofertas de casas, o que demonstra ter havido adensamento 
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e verticalização nestas Regionais. Ambas tiveram vários bairros criados e 

consolidados no período da pesquisa, o que as caracterizou como de forte expansão 

urbana. Já a oferta de terrenos na Regional Leste tende a se reduzir, em razão da 

escassez de espaços vazios. E, na Regional Norte, a tendência é de manutenção nas 

ofertas de terrenos, por haver ainda na região áreas vazias para futuras expansões. 

A Regional Sul apresentou uma tendência clara de crescimento em todos os 

tipos imobiliários, maior no caso dos apartamentos, denotando a tendência clara de 

aumento da verticalização na região. Pode-se destacar que esta tendência decorre 

das intervenções feitas na região, por exemplo, a construção do primeiro grande 

Shopping da cidade e dos dois novos acessos, um que liga a BR-040 à região, e o 

outro, que liga a UFJF ao Centro. 

Na Regional Nordeste os dados indicaram que a tendência da oferta de casas e 

apartamentos é de crescimento, devido à manutenção na oferta de terrenos, por 

existirem ainda áreas vazias para expansão na região. Na Regional Oeste, a linha de 

tendência ratificou o perfil da região de hospedar os condomínios fechados de alto 

padrão, vez que a tendência de oferta de casas e terrenos superou a de apartamentos.  

A Regional Sudeste, apesar de ter apresentado uma estagnação em suas 

ofertas, apontou a tendência de um provável aumento de ofertas de casas após 2010, 

o que pode significar um adensamento futuro.  

Como comentários pessoais, posso dizer que os questionamentos que 

nortearam minha hipótese e meus objetivos foram alcançados e puderam me renovar 

nas inquietações e buscas, que trago dos vinte e tantos anos de experiência nesta 

área. Poder fazer meu doutoramento em Arquitetura e Urbanismo me trouxe o 

tempero exato, que se complementam ao Direito, Administração e a Sociologia (áreas 

de formação), capazes de solidificar meus propósitos norteadores, que estão 

alicerçados no seguinte pensamento: não podemos modificar o passado, mas 

devemos nos empenhar em criar meios para que o nosso futuro seja melhor, onde o 

crescimento das cidades não venha agravar as diferenças sociais e evitar que estas 

estejam divididas em guetos. Desta forma, buscar o equilíbrio entre a realidade e a 

teoria é o objetivo maior e, assim, buscar direcionar nossos esforços para criar cidades 

mais justas, que possam ter mecanismos jurídicos e políticos capazes de torná-las 

mais humanas e agradáveis. 
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ANEXOS REGIONAL CENTRO 
 
 

Tabela A1.1 - Quantidade de anúncios* do Bairro Centro por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 - Juiz De Fora – MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 21 1,29 23,33 47 25,54 52,22 22 36,07 24,44 90 

1960/69 102 6,27 67,55 39 21,20 25,83 10 16,39 6,62 151 

1970/79 148 9,10 74,37 38 20,65 19,10 13 21,31 6,53 199 

1980/89 322 19,80 90,45 22 11,96 6,18 12 19,67 3,37 356 

1990/99 599 36,84 94,93 28 15,22 4,44 4 6,56 0,63 631 

2000/09 434 26,69 97,75 10 5,43 2,25 0 0,00 0,00 444 

TOTAL 1.626 100,00 86,91 184 100,00 9,83 61 100,00 3,26   1.871  

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009    
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento         

 

 
Tabela A1.2 - Quantidade de anúncios* do Bairro São Mateus por tipo e ano de 

publicação 1950-2009 - Juiz De Fora – MG 
Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 1 0,18 2,00 30 20,83 60,00 19 28,36 38,00 50 

1960/69 6 1,06 11,32 34 23,61 64,15 13 19,40 24,53 53 

1970/79 27 4,76 40,91 23 15,97 34,85 16 23,88 24,24 66 

1980/89 60 10,58 57,69 27 18,75 25,96 17 25,37 16,35 104 

1990/99 228 40,21 93,06 15 10,42 6,12 2 2,99 0,82 245 

2000/09 245 43,21 94,23 15 10,42 5,77 0 0,00 0,00 260 

TOTAL 567 100,00 72,88 144 100,00 18,51 67 100,00 8,61 778 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009     
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;     
Tribuna de Minas - Demais anos        
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento       
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Tabela A1.3 - Quantidade de anúncios* do Bairro Bom Pastor por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 Juiz De Fora – MG 

 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 7 1,76 29,17 10 7,87 41,67 7 11,11 29,17 24 

1960/69 19 4,79 54,29 8 6,30 22,86 8 12,70 22,86 35 

1970/79 23 5,79 50,00 15 11,81 32,61 8 12,70 17,39 46 

1980/89 43 10,83 47,78 22 17,32 24,44 25 39,68 27,78 90 

1990/99 114 28,72 68,26 40 31,50 23,95 13 20,63 7,78 167 

2000/09 191 48,11 84,89 32 25,20 14,22 2 3,17 0,89 225 

TOTAL 397 100,00 67,63 127 100,00 21,64 63 100,00 10,73  587 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
   

Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
  

Tribuna de Minas - Demais anos 
       

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 
 
 

Tabela A1.4 - Quantidade de anúncios* do Bairro Alto Dos Passos por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 Juiz De Fora – MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 1 0,40 4,00 18 21,18 72,00 6 18,75 24,00 25 

1960/69 14 5,62 53,85 8 9,41 30,77 4 12,50 15,38 26 

1970/79 5 2,01 22,73 12 14,12 54,55 5 15,63 22,73 22 

1980/89 45 18,07 63,38 14 16,47 19,72 12 37,50 16,90 71 

1990/99 63 25,30 71,59 21 24,71 23,86 4 12,50 4,55 88 

2000/09 121 48,59 90,30 12 14,12 8,96 1 3,13 0,75 134 

TOTAL 249 100,00 68,03 85 100,00 23,22 32 100,00 8,74 366 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 
2009 

    

Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 
1992;  

   

Tribuna de Minas - Demais anos 
       

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A1.5 Quantidade de anúncios* do Bairro Jardim Santa Helena 
por tipo e ano de publicação 1950-2009 Juiz De Fora – MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 12 16,90 63,16 7 31,82 36,84 19 

1960/69 12 5,58 41,38 13 18,31 44,83 4 18,18 13,79 29 

1970/79 19 8,84 44,19 18 25,35 41,86 6 27,27 13,95 43 

1980/89 13 6,05 68,42 3 4,23 15,79 3 13,64 15,79 19 

1990/99 74 34,42 82,22 16 22,54 17,78 0 0,00 0,00 90 

2000/09 97 45,12 89,81 9 12,68 8,33 2 9,09 1,85 108 

TOTAL 215 100,00 69,81 71 100,00 23,05 22 100,00 7,14 308 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
    

Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
   

Tribuna de Minas - Demais anos 
       

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
 

 
 

Tabela A1.6 - Quantidade de anúncios* do Bairro Granbery por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 - Juiz De Fora – MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 1 4,17 100,00 0 0,00 0,00 1 

1960/69 2 1,59 20,00 3 12,50 30,00 5 33,33 50,00 10 

1970/79 12 9,52 54,55 7 29,17 31,82 3 20,00 13,64 22 

1980/89 19 15,08 73,08 3 12,50 11,54 4 26,67 15,38 26 

1990/99 41 32,54 91,11 3 12,50 6,67 1 6,67 2,22 45 

2000/09 52 41,27 85,25 7 29,17 11,48 2 13,33 3,28 61 

TOTAL 126 100,00 76,36 24 100,00 14,55 15 100,00 9,09 165 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
   

Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
  

Tribuna de Minas - Demais anos 
       

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A1.7 - Quantidade de anúncios* do Bairro Jardim Glória 
por tipo e ano de publicação 1950-2009 Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 3 2,59 8,82 16 22,86 47,06 15 53,57 44,12 34 

1960/69 5 4,31 29,41 9 12,86 52,94 3 10,71 17,65 17 

1970/79 5 4,31 23,81 10 14,29 47,62 6 21,43 28,57 21 

1980/89 28 24,14 65,12 12 17,14 27,91 3 10,71 6,98 43 

1990/99 40 34,48 67,80 18 25,71 30,51 1 3,57 1,69 59 

2000/09 35 30,17 87,50 5 7,14 12,50 0 0,00 0,00 40 

TOTAL 116 100,00 54,21 70 100,00 32,71 28 100,00 13,08 214 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
   

Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
  

Tribuna de Minas - Demais anos 
       

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
 

 
 

Tabela A1.8- Quantidade de anúncios* do Bairro Morro da Glória 
por tipo e ano de publicação 1950-2009- Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 1 16,67 100,00 0 0,00 0,00 1 

1960/69 1 1,27 25,00 2 33,33 50,00 1 100,00 25,00 4 

1970/79 5 6,33 83,33 1 16,67 16,67 0 0,00 0,00 6 

1980/89 7 8,86 87,50 1 16,67 12,50 0 0,00 0,00 8 

1990/99 26 32,91 96,30 1 16,67 3,70 0 0,00 0,00 27 

2000/09 40 50,63 100,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 40 

TOTAL 79 100,00 91,86 6 100,00 6,98 1 100,00 1,16 86 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
    

Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
   

Tribuna de Minas - Demais anos 
       

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A1.9 Quantidade de anúncios* do Bairro Fábrica por tipo e ano de publicação 

1950-2009 Juiz De Fora - MG 
Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 4 8,00 50,00 4 22,22 50,00 8 

1960/69 0 0,00 0,00 11 22,00 84,62 2 11,11 15,38 13 

1970/79 2 6,67 33,33 2 4,00 33,33 2 11,11 33,33 6 

1980/89 5 16,67 31,25 5 10,00 31,25 6 33,33 37,50 16 

1990/99 13 43,33 44,83 12 24,00 41,38 4 22,22 13,79 29 

2000/09 10 33,33 38,46 16 32,00 61,54 0 0,00 0,00 26 

TOTAL 30 100,00 30,61 50 100,00 51,02 18 100,00 18,37 98 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
    

Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
   

Tribuna de Minas - Demais anos 
       

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
 
 
 
 

Tabela A1.10 Quantidade de anúncios* do Bairro Santa Catarina 
por tipo e ano de publicação 1950-2009 Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 2 9,09 25,00 6 60,00 75,00 8 

1960/69 4 7,69 33,33 5 22,73 41,67 3 30,00 25,00 12 

1970/79 4 7,69 44,44 4 18,18 44,44 1 10,00 11,11 9 

1980/89 13 25,00 76,47 4 18,18 23,53 0 0,00 0,00 17 

1990/99 12 23,08 75,00 4 18,18 25,00 0 0,00 0,00 16 

2000/09 19 36,54 86,36 3 13,64 13,64 0 0,00 0,00 22 

TOTAL 52 100,00 61,90 22 100,00 26,19 10 100,00 11,90 84 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
   

Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
  

Tribuna de Minas - Demais anos 
       

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A1.11 Quantidade de anúncios* do Bairro Jardim Paineiras 
por tipo e ano de publicação 1950-2009 Juiz De Fora – MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 4 13,33 50,00 4 30,77 50,00 8 

1960/69 4 3,31 30,77 5 16,67 38,46 4 30,77 30,77 13 

1970/79 3 2,48 33,33 4 13,33 44,44 2 15,38 22,22 9 

1980/89 13 10,74 76,47 1 3,33 5,88 3 23,08 17,65 17 

1990/99 43 35,54 87,76 6 20,00 12,24 0 0,00 0,00 49 

2000/09 58 47,93 85,29 10 33,33 14,71 0 0,00 0,00 68 

TOTAL 121 100,00 73,78 30 100,00 18,29 13 100,00 7,93 164 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
    

Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
   

Tribuna de Minas - Demais anos 
       

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
  

 

 
 

 

Tabela A1.12 Quantidade de anúncios* do Bairro Vale do Ipê por tipo e ano 
de publicação 1950-2009 Juiz De Fora – MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTA
L  

N %/Total 
Tipo 

%/Tota
l 

Décad
a 

N %/Tota
l Tipo 

%/Tota
l 

Décad
a 

N %/Tota
l Tipo 

%/Tota
l 

Décad
a 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1960/69 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1970/79 1 1,64 33,33 0 0,00 0,00 2 11,76 66,67 3 

1980/89 8 13,11 38,10 6 17,65 28,57 7 41,18 33,33 21 

1990/99 20 32,79 50,00 16 47,06 40,00 4 23,53 10,00 40 

2000/09 32 52,46 66,67 12 35,29 25,00 4 23,53 8,33 48 

TOTAL 61 100,00 54,46 34 100,00 30,36 1
7 

100,00 15,18 112 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
    

Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
    

Tribuna de Minas - Demais anos 
       

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A1.13 Quantidade de anúncios* do Bairro Boa Vista por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 - Juiz De Fora - MG 

 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 2 7,69 66,67 1 9,09 33,33 3 

1960/69 0 0,00 0,00 2 7,69 66,67 1 9,09 33,33 3 

1970/79 0 0,00 0,00 1 3,85 50,00 1 9,09 50,00 2 

1980/89 4 11,11 36,36 3 11,54 27,27 4 36,36 36,36 11 

1990/99 11 30,56 52,38 7 26,92 33,33 3 27,27 14,29 21 

2000/09 21 58,33 63,64 11 42,31 33,33 1 9,09 3,03 33 

TOTAL 36 100,00 49,32 26 100,00 35,62 11 100,00 15,07 73 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
   

Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
  

Tribuna de Minas - Demais anos 
       

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 
 
 
 

Tabela A1.14 Quantidade de anúncios* do Bairro Costa Carvalho por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 7 13,21 70,00 3 27,27 30,00 10 

1960/69 0 0,00 0,00 7 13,21 70,00 3 27,27 30,00 10 

1970/79 0 0,00 0,00 11 20,75 73,33 4 36,36 26,67 15 

1980/89 0 0,00 0,00 7 13,21 87,50 1 9,09 12,50 8 

1990/99 3 50,00 25,00 9 16,98 75,00 0 0,00 0,00 12 

2000/09 3 50,00 20,00 12 22,64 80,00 0 0,00 0,00 15 

TOTAL 6 100,00 8,57 53 100,00 75,71 11 100,00 15,71 70 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
   

Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
  

Tribuna de Minas - Demais anos 
       

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A1.15  Quantidade de anúncios* do Bairro Santa Cecília por tipo e ano de 

publicação 1950-2009 Juiz De Fora – MG 
Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1960/69 0 0,00 0,00 3 16,67 75,00 1 8,33 25,00 4 

1970/79 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 8,33 100,00 1 

1980/89 2 11,11 33,33 3 16,67 50,00 1 8,33 16,67 6 

1990/99 6 33,33 33,33 6 33,33 33,33 6 50,00 33,33 18 

2000/09 10 55,56 52,63 6 33,33 31,58 3 25,00 15,79 19 

TOTAL 18 100,00 37,50 18 100,00 37,50 12 100,00 25,00 48 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
   

Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
  

Tribuna de Minas - Demais anos 
       

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
 

 

 
Tabela A1.16 Quantidade de anúncios* do Bairro Mundo Novo por tipo e ano de 

publicação 1950-2009 - Juiz De Fora - MG 
Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 1 6,67 50,00 1 20,00 50,00 2 

1960/69 0 0,00 0,00 1 6,67 100,00 0 0,00 0,00 1 

1970/79 3 15,00 33,33 4 26,67 44,44 2 40,00 22,22 9 

1980/89 4 20,00 50,00 3 20,00 37,50 1 20,00 12,50 8 

1990/99 5 25,00 55,56 3 20,00 33,33 1 20,00 11,11 9 

2000/09 8 40,00 72,73 3 20,00 27,27 0 0,00 0,00 11 

TOTAL 20 100,00 50,00 15 100,00 37,50 5 100,00 12,50 40 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
   

Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
  

Tribuna de Minas - Demais anos 
       

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A1.17 Quantidade de anúncios* do Bairro Dom Bosco por tipo e ano de 

publicação 1950-2009 - Juiz De Fora – MG 
 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 50,00 100,00 2 

1960/69 0 0,00 0,00 1 7,69 100,00 0 0,00 0,00 1 

1970/79 0 0,00 0,00 1 7,69 100,00 0 0,00 0,00 1 

1980/89 0 0,00 0,00 1 7,69 100,00 0 0,00 0,00 1 

1990/99 6 100,00 60,00 3 23,08 30,00 1 25,00 10,00 10 

2000/09 0 0,00 0,00 7 53,85 87,50 1 25,00 12,50 8 

TOTAL 6 100,00 26,09 13 100,00 56,52 4 100,00 17,39 23 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
    

Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
  

Tribuna de Minas - Demais anos 
       

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 
 

 
Tabela A1.18 Quantidade de anúncios* do Bairro Vila Ozanan por tipo e ano de 

publicação 1950-2009 Juiz De Fora – MG 
Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1960/69 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1970/79 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1980/89 0 0,00 0,00 3 42,86 50,00 3 75,00 50,00 6 

1990/99 0 0,00 0,00 3 42,86 75,00 1 25,00 25,00 4 

2000/09 2 100,00 66,67 1 14,29 33,33 0 0,00 0,00 3 

TOTAL 2 100,00 15,38 7 100,00 53,85 4 100,00 30,77 13 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
   

Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
  

Tribuna de Minas - Demais anos 
       

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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ANEXOS REGIONAL LESTE 
 
 

Tabela A2.1 Quantidade de anúncios* do Bairro Bairu por tipo e ano de publicação 
1950-2009 - Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 6 7,50 42,86 8 17,39 57,14 14 

1960/69 11 7,64 32,35 7 8,75 20,59 16 34,78 47,06 34 

1970/79 9 6,25 28,13 12 15,00 37,50 11 23,91 34,38 32 

1980/89 25 17,36 54,35 16 20,00 34,78 5 10,87 10,87 46 

1990/99 48 33,33 65,75 19 23,75 26,03 6 13,04 8,22 73 

2000/09 51 35,42 71,83 20 25,00 28,17 0 0,00 0,00 71 

TOTAL 144 100,00 53,33 80 100,00 29,63 46 100,00 17,04 270 

    

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  

  

Tribuna de Minas - Demais anos 
       

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 

 
Tabela A2.2 Quantidade de anúncios* do Bairro Grajaú por tipo e ano de publicação 

1950-2009 - Juiz De Fora - MG 
Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 12 19,67 48,00 13 41,94 52,00 25 

1960/69 1 2,70 3,70 14 22,95 51,85 12 38,71 44,44 27 

1970/79 7 18,92 46,67 6 9,84 40,00 2 6,45 13,33 15 

1980/89 2 5,41 15,38 8 13,11 61,54 3 9,68 23,08 13 

1990/99 13 35,14 52,00 11 18,03 44,00 1 3,23 4,00 25 

2000/09 14 37,84 58,33 10 16,39 41,67 0 0,00 0,00 24 

TOTAL 37 100,00 28,68 61 100,00 47,29 31 100,00 24,03 129 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
   

Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
  

Tribuna de Minas - Demais anos 
      

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A2.3 Quantidade de anúncios* do Bairro Manoel Honório por tipo e ano de 

publicação 1950-2009 Juiz De Fora - MG 
Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 15 30,61 68,18 7 38,89 31,82 22 

1960/69 2 3,51 15,38 7 14,29 53,85 4 22,22 30,77 13 

1970/79 10 17,54 35,71 15 30,61 53,57 3 16,67 10,71 28 

1980/89 5 8,77 62,50 2 4,08 25,00 1 5,56 12,50 8 

1990/99 19 33,33 65,52 7 14,29 24,14 3 16,67 10,34 29 

2000/09 21 36,84 87,50 3 6,12 12,50 0 0,00 0,00 24 

TOTAL 57 100,00 45,97 49 100,00 39,52 18 100,00 14,52 124 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
  

Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
  

Tribuna de Minas - Demais anos 
      

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 
 
 
 
 

Tabela A2.4 Quantidade de anúncios* do Bairro São Bernardo por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 6 9,09 66,67 3 30,00 33,33 9 

1960/69 0 0,00 0,00 5 7,58 100,00 0 0,00 0,00 5 

1970/79 4 9,52 30,77 7 10,61 53,85 2 20,00 15,38 13 

1980/89 14 33,33 60,87 5 7,58 21,74 4 40,00 17,39 23 

1990/99 18 42,86 42,86 23 34,85 54,76 1 10,00 2,38 42 

2000/09 6 14,29 23,08 20 30,30 76,92 0 0,00 0,00 26 

TOTAL 42 100,00 35,59 66 100,00 55,93 10 100,00 8,47 118 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
  

Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
  

Tribuna de Minas - Demais anos 
       

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A2.5 Quantidade de anúncios* do Bairro Vitorino Braga por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 15 22,06 88,24 2 13,33 11,76 17 

1960/69 0 0,00 0,00 12 17,65 85,71 2 13,33 14,29 14 

1970/79 0 0,00 0,00 12 17,65 70,59 5 33,33 29,41 17 

1980/89 5 19,23 26,32 8 11,76 42,11 6 40,00 31,58 19 

1990/99 15 57,69 68,18 7 10,29 31,82 0 0,00 0,00 22 

2000/09 6 23,08 30,00 14 20,59 70,00 0 0,00 0,00 20 

TOTAL 26 100,00 23,85 68 100,00 62,39 15 100,00 13,76 109 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
   

Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
  

Tribuna de Minas - Demais anos 
       

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 
 

Tabela A2.6 - Quantidade de anúncios* do Bairro Progresso por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1960/69 0 0,00 0,00 5 8,06 71,43 2 15,38 28,57 7 

1970/79 0 0,00 0,00 10 16,13 76,92 3 23,08 23,08 13 

1980/89 3 13,04 20,00 6 9,68 40,00 6 46,15 40,00 15 

1990/99 8 34,78 27,59 19 30,65 65,52 2 15,38 6,90 29 

2000/09 12 52,17 35,29 22 35,48 64,71 0 0,00 0,00 34 

TOTAL 23 100,00 23,47 62 100,00 63,27 13 100,00 13,27 98 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
   

Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
  

Tribuna de Minas - Demais anos 
       

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A2.7 Quantidade de anúncios* do Bairro Nossa Senhora Aparecida por tipo e 
ano de publicação 1950-2009 Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 9 21,43 64,29 5 38,46 35,71 14 

1960/69 0 0,00 0,00 11 26,19 68,75 5 38,46 31,25 16 

1970/79 2 33,33 28,57 4 9,52 57,14 1 7,69 14,29 7 

1980/89 2 33,33 25,00 4 9,52 50,00 2 15,38 25,00 8 

1990/99 1 16,67 14,29 6 14,29 85,71 0 0,00 0,00 7 

2000/09 1 16,67 11,11 8 19,05 88,89 0 0,00 0,00 9 

TOTAL 6 100,00 9,84 42 100,00 68,85 13 100,00 21,31 61 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
   

Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
  

Tribuna de Minas - Demais anos 
       

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 
 
 

Tabela A2.8 Quantidade de anúncios* do Bairro Bonfim por tipo e ano de publicação 
1950-2009 Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 5 14,71 83,33 1 16,67 16,67 6 

1960/69 0 0,00 0,00 7 20,59 70,00 3 50,00 30,00 10 

1970/79 3 14,29 30,00 7 20,59 70,00 0 0,00 0,00 10 

1980/89 2 9,52 33,33 4 11,76 66,67 0 0,00 0,00 6 

1990/99 8 38,10 66,67 2 5,88 16,67 2 33,33 16,67 12 

2000/09 8 38,10 47,06 9 26,47 52,94 0 0,00 0,00 17 

TOTAL 21 100,00 34,43 34 100,00 55,74 6 100,00 9,84 61 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
   

Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
  

Tribuna de Minas - Demais anos 
       

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A2.9 Quantidade de anúncios* do Bairro Linhares por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 3 21,43 100,00 3 

1960/69 0 0,00 0,00 3 11,54 60,00 2 14,29 40,00 5 

1970/79 0 0,00 0,00 1 3,85 50,00 1 7,14 50,00 2 

1980/89 0 0,00 0,00 1 3,85 14,29 6 42,86 85,71 7 

1990/99 2 33,33 11,11 14 53,85 77,78 2 14,29 11,11 18 

2000/09 4 66,67 36,36 7 26,92 63,64 0 0,00 0,00 11 

TOTAL 6 100,00 13,04 26 100,00 56,52 14 100,00 30,43 46 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
   

Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
  

Tribuna de Minas - Demais anos 
       

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 
 
 

 
Tabela A2.10 - Quantidade de anúncios* do Bairro São Benedito por tipo e ano de 

publicação 1950-2009 Juiz De Fora – MG 
Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 8 25,00 72,73 3 27,27 27,27 11 

1960/69 0 0,00 0,00 4 12,50 80,00 1 9,09 20,00 5 

1970/79 0 0,00 0,00 5 15,63 62,50 3 27,27 37,50 8 

1980/89 1 25,00 20,00 1 3,13 20,00 3 27,27 60,00 5 

1990/99 2 50,00 18,18 8 25,00 72,73 1 9,09 9,09 11 

2000/09 1 25,00 14,29 6 18,75 85,71 0 0,00 0,00 7 

TOTAL 4 100,00 8,51 32 100,00 68,09 11 100,00 23,40 47 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
   

Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
  

Tribuna de Minas - Demais anos 
       

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A2.11 Quantidade de anúncios* do Bairro Santa Rita por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 2 8,33 100,00 0 0,00 0,00 2 

1960/69 0 0,00 0,00 4 16,67 100,00 0 0,00 0,00 4 

1970/79 0 0,00 0,00 5 20,83 100,00 0 0,00 0,00 5 

1980/89 1 33,33 100,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 

1990/99 1 33,33 12,50 7 29,17 87,50 0 0,00 0,00 8 

2000/09 1 33,33 14,29 6 25,00 85,71 0 0,00 0,00 7 

TOTAL 3 100,00 11,11 24 100,00 88,89 0 0,00 0,00 27 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009    
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 
 

Tabela A2.12 - Quantidade de anúncios* do Bairro Centenário por tipo e ano de 
publicação 1950-2009-Juiz De Fora - MG 

 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1960/69 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1970/79 0 0,00 0,00 1 14,29 50,00 1 100,00 50,00 2 

1980/89 0 0,00 0,00 1 14,29 100,00 0 0,00 0,00 1 

1990/99 0 0,00 0,00 4 57,14 100,00 0 0,00 0,00 4 

2000/09 1 100,00 50,00 1 14,29 50,00 0 0,00 0,00 2 

TOTAL 1 100,00 11,11 7 100,00 77,78 1 100,00 11,11 9 
 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009    
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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ANEXOS REGIONAL NORTE 
 

 
Tabela A3.1 Quantidade de anúncios* do Bairro Benfica por tipo e ano de publicação 

1950-2009- Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 2 3,51 25,00 6 19,35 75,00 8 

1960/69 0 0,00 0,00 6 10,53 60,00 4 12,90 40,00 10 

1970/79 1 1,64 9,09 10 17,54 90,91 0 0,00 0,00 11 

1980/89 3 4,92 17,65 7 12,28 41,18 7 22,58 41,18 17 

1990/99 16 26,23 35,56 19 33,33 42,22 10 32,26 22,22 45 

2000/09 41 67,21 70,69 13 22,81 22,41 4 12,90 6,90 58 

TOTAL 61 100,00 40,94 57 100,00 38,26 31 100,00 20,81 149 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
   

Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
  

Tribuna de Minas - Demais anos 
      

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
 
 
 

Tabela A3.2 - Quantidade de anúncios* do Bairro Barbosa Lage por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1960/69 0 0,00 0,00 1 2,13 50,00 1 5,88 50,00 2 

1970/79 0 0,00 0,00 3 6,38 75,00 1 5,88 25,00 4 

1980/89 9 12,50 32,14 11 23,40 39,29 8 47,06 28,57 28 

1990/99 31 43,06 65,96 12 25,53 25,53 4 23,53 8,51 47 

2000/09 32 44,44 58,18 20 42,55 36,36 3 17,65 5,45 55 

TOTAL 72 100,00 52,94 47 100,00 34,56 17 100,00 12,50 136 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009    
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A3.3 Quantidade de anúncios* do Bairro Francisco Bernardino por tipo e ano 
de publicação 1950-2009 Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTA
L 

 
N %/Tota

l Tipo 
%/Tota

l 
Décad

a 

N %/Tota
l Tipo 

%/Tota
l 

Décad
a 

N %/Tota
l Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 4 6,35 100,00 0 0,00 0,00 4 

1960/69 0 0,00 0,00 1 1,59 16,67 5 22,73 83,33 6 

1970/79 0 0,00 0,00 1 1,59 20,00 4 18,18 80,00 5 

1980/89 4 21,05 50,00 3 4,76 37,50 1 4,55 12,50 8 

1990/99 3 15,79 13,04 14 22,22 60,87 6 27,27 26,09 23 

2000/09 12 63,16 20,69 40 63,49 68,97 6 27,27 10,34 58 

TOTAL 19 100,00 18,27 63 100,00 60,58 22 100,00 21,15 104 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009   
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;   
Tribuna de Minas - Demais anos       
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
 
 
 

Tabela A3.4 Quantidade de anúncios* do Bairro Nova Era por tipo e ano de 
publicação 1950-2009- Juiz De Fora - MG 

Década  Apartamento Casa Terreno TOTA
L 

 
N %/Tota

l Tipo 
%/Total 
Décad

a 

N %/Tota
l Tipo 

%/Total 
Décad

a 

N %/Tota
l Tipo 

%/Total 
Décad

a 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1960/69 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1970/79 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 5 20,83 100,00 5 

1980/89 2 9,09 20,00 2 10,00 20,00 6 25,00 60,00 10 

1990/99 9 40,91 31,03 9 45,00 31,03 11 45,83 37,93 29 

2000/09 11 50,00 50,00 9 45,00 40,91 2 8,33 9,09 22 

TOTAL 22 100,00 33,33 20 100,00 30,30 24 100,00 36,36 66 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009    
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A3.5  Quantidade de anúncios* do Bairro Jóquei Clube por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 4 15,38 44,44 5 26,32 55,56 9 

1960/69 0 0,00 0,00 3 11,54 30,00 7 36,84 70,00 10 

1970/79 0 0,00 0,00 1 3,85 33,33 2 10,53 66,67 3 

1980/89 4 44,44 44,44 2 7,69 22,22 3 15,79 33,33 9 

1990/99 4 44,44 23,53 11 42,31 64,71 2 10,53 11,76 17 

2000/09 1 11,11 16,67 5 19,23 83,33 0 0,00 0,00 6 

TOTAL 9 100,00 16,67 26 100,00 48,15 19 100,00 35,19 54 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009   
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
         
 
 

Tabela A3.6 Quantidade de anúncios* do Bairro Industrial por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 - JUIZ DE FORA - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 8,33 100,00 1 

1960/69 0 0,00 0,00 2 9,09 25,00 6 50,00 75,00 8 

1970/79 1 6,25 25,00 2 9,09 50,00 1 8,33 25,00 4 

1980/89 1 6,25 7,14 9 40,91 64,29 4 33,33 28,57 14 

1990/99 6 37,50 50,00 6 27,27 50,00 0 0,00 0,00 12 

2000/09 8 50,00 72,73 3 13,64 27,27 0 0,00 0,00 11 

TOTAL 16 100,00 32,00 22 100,00 44,00 12 100,00 24,00 50 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009   
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos       
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A3.7 Quantidade de anúncios* do Bairro Barreira Do Triunfo por tipo e ano de 
publicação 1950-2009- Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 1 16,67 50,00 1 7,69 50,00 2 

1960/69 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 4 30,77 100,00 4 

1970/79 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 7,69 100,00 1 

1980/89 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 3 23,08 100,00 3 

1990/99 12 54,55 85,71 1 16,67 7,14 1 7,69 7,14 14 

2000/09 10 45,45 58,82 4 66,67 23,53 3 23,08 17,65 17 

TOTAL 22 100,00 53,66 6 100,00 14,63 13 100,00 31,71 41 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009    
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
         
 

 
Tabela A3.8 Quantidade de anúncios* do Bairro Cerâmica por tipo e ano de 

publicação 1950-2009 Juiz De Fora - MG 
Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 8 28,57 66,67 4 57,14 33,33 12 

1960/69 0 0,00 0,00 4 14,29 100,00 0 0,00 0,00 4 

1970/79 0 0,00 0,00 4 14,29 66,67 2 28,57 33,33 6 

1980/89 0 0,00 0,00 1 3,57 50,00 1 14,29 50,00 2 

1990/99 3 42,86 30,00 7 25,00 70,00 0 0,00 0,00 10 

2000/09 4 57,14 50,00 4 14,29 50,00 0 0,00 0,00 8 

TOTAL 7 100,00 16,67 28 100,00 66,67 7 100,00 16,67 42 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009    
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A3.9 Quantidade de anúncios* do Bairro Santa Cruz por tipo e ano de 
publicação 1950-2009- Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1960/69 0 0,00 0,00 2 8,70 40,00 3 18,75 60,00 5 

1970/79 0 0,00 0,00 2 8,70 66,67 1 6,25 33,33 3 

1980/89 1 33,33 7,69 5 21,74 38,46 7 43,75 53,85 13 

1990/99 1 33,33 7,69 7 30,43 53,85 5 31,25 38,46 13 

2000/09 1 33,33 12,50 7 30,43 87,50 0 0,00 0,00 8 

TOTAL 3 100,00 7,14 23 100,00 54,76 16 100,00 38,10 42 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009    
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
 
 
 

Tabela A3.10 Quantidade de anúncios* do Bairro Monte Castelo por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 - Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 2 11,76 50,00 2 50,00 50,00 4 

1960/69 0 0,00 0,00 1 5,88 100,00 0 0,00 0,00 1 

1970/79 1 9,09 50,00 1 5,88 50,00 0 0,00 0,00 2 

1980/89 0 0,00 0,00 4 23,53 80,00 1 25,00 20,00 5 

1990/99 3 27,27 37,50 4 23,53 50,00 1 25,00 12,50 8 

2000/09 7 63,64 58,33 5 29,41 41,67 0 0,00 0,00 12 

TOTAL 11 100,00 34,38 17 100,00 53,13 4 100,00 12,50 32 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009    
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A3.11 Quantidade de anúncios* do Bairro Carlos Chagas por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 - Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1960/69 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1970/79 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 33,33 100,00 1 

1980/89 0 0,00 0,00 2 20,00 100,00 0 0,00 0,00 2 

1990/99 1 50,00 50,00 1 10,00 50,00 0 0,00 0,00 2 

2000/09 1 50,00 10,00 7 70,00 70,00 2 66,67 20,00 10 

TOTAL 2 100,00 13,33 10 100,00 66,67 3 100,00 20,00 15 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009    
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
         

 
 

Tabela A3.12 Quantidade de anúncios* do Bairro Jardim Natal  por tipo e ano de 
publicação 1950-2009- Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1960/69 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1970/79 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 11,11 100,00 1 

1980/89 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 5 55,56 100,00 5 

1990/99 2 66,67 40,00 0 0,00 0,00 3 33,33 60,00 5 

2000/09 1 33,33 20,00 4 100,00 80,00 0 0,00 0,00 5 

TOTAL 3 100,00 18,75 4 100,00 25,00 9 100,00 56,25 16 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009    
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A3.13 Quantidade de anúncios* do Bairro Esplanada por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 - Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1960/69 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1970/79 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1980/89 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 100,00 100,00 1 

1990/99 2 100,00 50,00 2 40,00 50,00 0 0,00 0,00 4 

2000/09 0 0,00 0,00 3 60,00 100,00 0 0,00 0,00 3 

TOTAL 2 100,00 25,00 5 100,00 62,50 1 100,00 12,50 8 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009    
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
 

 

 
Tabela A3.14 Quantidade De Anúncios* Do Bairro São Dimas Por Tipo E Ano De 

Publicação 1950-2009-Juiz De Fora - MG 
Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1960/69 0 0,00 0,00 1 100,00 100,00 0 0,00 0,00 1 

1970/79 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1980/89 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1990/99 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

2000/09 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

TOTAL 0 0,00 0,00 1 100,00 100,00 0 0,00 0,00 1 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009    
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A3.15 Quantidade de anúncios* do Bairro Represa por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 - Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1960/69 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 50,00 100,00 1 

1970/79 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1980/89 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1990/99 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 50,00 100,00 1 

2000/09 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

TOTAL 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 100,00 100,00 2 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009    
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
 
 

 
Tabela A3.16 Quantidade de anúncios* do Bairro Remonta por tipo e ano de 

publicação 1950-2009- Juiz De Fora - MG 
Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1960/69 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1970/79 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1980/89 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1990/99 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

2000/09 0 0,00 0,00 4 100,00 100,00 0 0,00 0,00 4 

TOTAL 0 0,00 0,00 4 100,00 100,00 0 0,00 0,00 4 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009    
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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ANEXOS REGIONAL SUL 
 

Tabela A4.1 Quantidade de anúncios* do Bairro Cascatinha por tipo e ano de 
publicação 1950-2009- Juiz De Fora – MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1960/69 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1970/79 1 0,44 100,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 

1980/89 12 5,29 46,15 1 4,55 3,85 13 86,67 50,00 26 

1990/99 97 42,73 91,51 8 36,36 7,55 1 6,67 0,94 106 

2000/09 117 51,54 89,31 13 59,09 9,92 1 6,67 0,76 131 

TOTAL 227 100,00 85,98 22 100,00 8,33 15 100,00 5,68 264 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009   
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos       
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 
 
 
 

Tabela A4.2 Quantidade de anúncios* do Bairro Santa Luzia por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 - Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 18 23,08 72,00 7 22,58 28,00 25 

1960/69 2 3,51 9,52 13 16,67 61,90 6 19,35 28,57 21 

1970/79 0 0,00 0,00 11 14,10 84,62 2 6,45 15,38 13 

1980/89 3 5,26 10,34 13 16,67 44,83 13 41,94 44,83 29 

1990/99 16 28,07 57,14 9 11,54 32,14 3 9,68 10,71 28 

2000/09 36 63,16 72,00 14 17,95 28,00 0 0,00 0,00 50 

TOTAL 57 100,00 34,34 78 100,00 46,99 31 100,00 18,67 166 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009   
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos       
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A4.3 Quantidade de anúncios* do Bairro Ipiranga por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 - Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 3 4,48 100,00 0 0,00 0,00 3 

1960/69 0 0,00 0,00 8 11,94 72,73 3 8,57 27,27 11 

1970/79 0 0,00 0,00 8 11,94 32,00 17 48,57 68,00 25 

1980/89 2 14,29 8,70 13 19,40 56,52 8 22,86 34,78 23 

1990/99 3 21,43 15,00 13 19,40 65,00 4 11,43 20,00 20 

2000/09 9 64,29 26,47 22 32,84 64,71 3 8,57 8,82 34 

TOTAL 14 100,00 12,07 67 100,00 57,76 35 100,00 30,17 116 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009   
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 
 
 

Tabela A4.4 - Quantidade de anúncios* do Bairro Teixeiras por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 - Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 3 12,00 50,00 3 20,00 50,00 6 

1960/69 0 0,00 0,00 2 8,00 33,33 4 26,67 66,67 6 

1970/79 0 0,00 0,00 2 8,00 66,67 1 6,67 33,33 3 

1980/89 2 3,39 16,67 4 16,00 33,33 6 40,00 50,00 12 

1990/99 8 13,56 57,14 5 20,00 35,71 1 6,67 7,14 14 

2000/09 49 83,05 84,48 9 36,00 15,52 0 0,00 0,00 58 

TOTAL 59 100,00 59,60 25 100,00 25,25 15 100,00 15,15 99 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009   
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;   
Tribuna de Minas - Demais anos  
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A4.5 Quantidade de anúncios* do Bairro Salvaterra por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 - Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 5 71,43 100,00 5 

1960/69 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1970/79 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1980/89 0 0,00 0,00 1 100,00 50,00 1 14,29 50,00 2 

1990/99 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 14,29 100,00 1 

2000/09 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

TOTAL 0 0,00 0,00 1 100,00 12,50 7 100,00 87,50 8 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009   
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;   
Tribuna de Minas - Demais anos       
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 
 
 
 

Tabela A4.6 Quantidade de anúncios* do Bairro Sagrado Coração De Jesus por tipo 
e ano de publicação 1950-2009 - Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1960/69 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1970/79 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1980/89 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 100,00 100,00 1 

1990/99 1 25,00 100,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 

2000/09 3 75,00 75,00 1 100,00 25,00 0 0,00 0,00 4 

TOTAL 4 100,00 66,67 1 100,00 16,67 1 100,00 16,67 6 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009   
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    

Tribuna de Minas - Demais anos 
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A4.7 Quantidade de anúncios* do Bairro Graminha por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 - Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1960/69 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1970/79 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1980/89 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 20,00 100,00 1 

1990/99 1 100,00 12,50 6 75,00 75,00 1 20,00 12,50 8 

2000/09 0 0,00 0,00 2 25,00 40,00 3 60,00 60,00 5 

TOTAL 1 100,00 7,14 8 100,00 57,14 5 100,00 35,71 14 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009   
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    

Tribuna de Minas - Demais anos 
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 

 
Tabela A4.8 Quantidade de anúncios* do Bairro Bomba De Fogo 

por tipo e ano de publicação 1950-2009 Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1960/69 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1970/79 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1980/89 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1990/99 6 46,15 42,86 8 57,14 57,14 0 0,00 0,00 14 

2000/09 7 53,85 53,85 6 42,86 46,15 0 0,00 0,00 13 

TOTAL 13 100,00 48,15 14 100,00 51,85 0 0,00 0,00 27 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009   
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;   
Tribuna de Minas - Demais anos       
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A4.9 Quantidade de anúncios* do Bairro São Geraldo por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 - Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1960/69 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1970/79 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1980/89 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1990/99 0 0,00 0,00 1 20,00 100,00 0 0,00 0,00 1 

2000/09 0 0,00 0,00 4 80,00 80,00 1 100,00 20,00 5 

TOTAL 0 0,00 0,00 5 100,00 83,33 1 100,00 16,67 6 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009   
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;   
Tribuna de Minas - Demais anos       
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 
 

 
Tabela A4.10 - Quantidade de anúncios* do Bairro Santa Efigênia por tipo e ano de 

publicação 1950-2009 -Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1960/69 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1970/79 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 16,67 100,00 2 

1980/89 0 0,00 0,00 3 17,65 100,00 0 0,00 0,00 3 

1990/99 1 100,00 5,88 6 35,29 35,29 10 83,33 58,82 17 

2000/09 0 0,00 0,00 8 47,06 100,00 0 0,00 0,00 8 

TOTAL 1 100,00 3,33 17 100,00 56,67 12 100,00 40,00 30 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009   
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;   
Tribuna de Minas - Demais anos       
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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ANEXOS DA REGIONAL NORDESTE 

 

Tabela A5.1 Quantidade de anúncios* do Bairro Santa Terezinha por tipo e ano de 
publicação – 1950-2009 - Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 17 18,48 73,91 6 15,38 26,09 23 

1960/69 1 2,27 5,26 10 10,87 52,63 8 20,51 42,11 19 

1970/79 0 0,00 0,00 12 13,04 75,00 4 10,26 25,00 16 

1980/89 9 20,45 37,50 10 10,87 41,67 5 12,82 20,83 24 

1990/99 11 25,00 25,00 20 21,74 45,45 13 33,33 29,55 44 

2000/09 23 52,27 46,94 23 25,00 46,94 3 7,69 6,12 49 

TOTAL 44 100,00 25,14 92 100,00 52,57 39 100,00 22,29 175 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2010   
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 

 

Tabela A5.2 Quantidade de anúncios* do Bairro Vale Dos Bandeirantes por tipo e 
ano de publicação 1950-2009 Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1960/69 0 0,00 0,00 1 1,89 20,00 4 18,18 80,00 5 

1970/79 0 0,00 0,00 11 20,75 84,62 2 9,09 15,38 13 

1980/89 7 9,59 30,43 8 15,09 34,78 8 36,36 34,78 23 

1990/99 38 52,05 65,52 16 30,19 27,59 4 18,18 6,90 58 

2000/09 28 38,36 57,14 17 32,08 34,69 4 18,18 8,16 49 

TOTAL 73 100,00 49,32 53 100,00 35,81 22 100,00 14,86 148 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2010   
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A5.3 Quantidade de anúncios* do Bairro Jardim Bom Clima por tipo e ano de 

publicação – 1950-2009 -Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 
 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1960/69 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1970/79 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 6,25 100,00 2 

1980/89 0 0,00 0,00 11 16,42 47,83 12 37,50 52,17 23 

1990/99 2 100,00 5,13 25 37,31 64,10 12 37,50 30,77 39 

2000/09 0 0,00 0,00 31 46,27 83,78 6 18,75 16,22 37 

TOTAL 2 100,00 1,98 67 100,00 66,34 32 100,00 31,68 101 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2010    
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 

      
 
 

Tabela A5.4 Quantidade de anúncios* do Bairro Mariano Procópio por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 - Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 2 6,25 33,33 4 50,00 66,67 6 

1960/69 5 9,62 35,71 9 28,13 64,29 0 0,00 0,00 14 

1970/79 4 7,69 30,77 8 25,00 61,54 1 12,50 7,69 13 

1980/89 11 21,15 61,11 6 18,75 33,33 1 12,50 5,56 18 

1990/99 16 30,77 72,73 4 12,50 18,18 2 25,00 9,09 22 

2000/09 16 30,77 84,21 3 9,38 15,79 0 0,00 0,00 19 

TOTAL 52 100,00 56,52 32 100,00 34,78 8 100,00 8,70 92 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2010    
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A5.5 Quantidade de anúncios* do Bairro Muçungê Da Grama por tipo e ano 
de publicação 1950-2009 - Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 
 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 1 2,38 12,50 7 18,42 87,50 8 

1960/69 0 0,00 0,00 3 7,14 25,00 9 23,68 75,00 12 

1970/79 0 0,00 0,00 1 2,38 100,00 0 0,00 0,00 1 

1980/89 0 0,00 0,00 2 4,76 28,57 5 13,16 71,43 7 

1990/99 0 0,00 0,00 13 30,95 65,00 7 18,42 35,00 20 

2000/09 1 100,00 3,03 22 52,38 66,67 10 26,32 30,30 33 

TOTAL 1 100,00 1,23 42 100,00 51,85 38 100,00 46,91 81 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2010    
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 

 

 

Tabela A5.6 Quantidade de anúncios* do Bairro Eldorado por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 - Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 
 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 2 4,76 100,00 0 0,00 0,00 2 

1960/69 0 0,00 0,00 7 16,67 87,50 1 14,29 12,50 8 

1970/79 0 0,00 0,00 8 19,05 72,73 3 42,86 27,27 11 

1980/89 2 15,38 25,00 5 11,90 62,50 1 14,29 12,50 8 

1990/99 7 53,85 36,84 11 26,19 57,89 1 14,29 5,26 19 

2000/09 4 30,77 28,57 9 21,43 64,29 1 14,29 7,14 14 

TOTAL 13 100,00 20,97 42 100,00 67,74 7 100,00 11,29 62 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2010    
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A5.7 Quantidade de anúncios* do Bairro Granjas Bethânia por tipo e ano de 
publicação – 1950-2009 Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 11,11 100,00 1 

1960/69 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 22,22 100,00 2 

1970/79 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1980/89 0 0,00 0,00 1 10,00 25,00 3 33,33 75,00 4 

1990/99 0 0,00 0,00 5 50,00 71,43 2 22,22 28,57 7 

2000/09 3 100,00 37,50 4 40,00 50,00 1 11,11 12,50 8 

TOTAL 3 100,00 13,64 10 100,00 45,45 9 100,00 40,91 22 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2010    
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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ANEXOS REGIONAL OESTE 
 

Tabela A6.1 Quantidade de anúncios* do Bairro São Pedro por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 4 4,88 100,00 4 

1960/69 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 7 8,54 100,00 7 

1970/79 0 0,00 0,00 3 2,83 27,27 8 9,76 72,73 11 

1980/89 1 4,55 3,85 7 6,60 26,92 18 21,95 69,23 26 

1990/99 4 18,18 7,27 23 21,70 41,82 28 34,15 50,91 55 

2000/09 17 77,27 15,89 73 68,87 68,22 17 20,73 15,89 107 

TOTAL 22 100,00 10,48 106 100,00 50,48 82 100,00 39,05 210 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009   
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 
 

Tabela A6.2 Quantidade de anúncios* do Bairro Aeroporto por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 - Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 2 3,13 66,67 1 2,27 33,33 3 

1960/69 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 4 9,09 100,00 4 

1970/79 0 0,00 0,00 1 1,56 33,33 2 4,55 66,67 3 

1980/89 3 30,00 15,00 7 10,94 35,00 10 22,73 50,00 20 

1990/99 1 10,00 3,45 12 18,75 41,38 16 36,36 55,17 29 

2000/09 6 60,00 10,17 42 65,63 71,19 11 25,00 18,64 59 

TOTAL 10 100,00 8,47 64 100,00 54,24 44 100,00 37,29 118 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009   
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A6.3 Quantidade de anúncios* do Bairro Morro Do Imperador por tipo e ano 

de publicação 1950-2009 - Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 4,76 100,00 1 

1960/69 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1970/79 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1980/89 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 3 14,29 100,00 3 

1990/99 0 0,00 0,00 9 17,65 64,29 5 23,81 35,71 14 

2000/09 0 0,00 0,00 42 82,35 77,78 12 57,14 22,22 54 

TOTAL 0 0,00 0,00 51 100,00 70,83 21 100,00 29,17 72 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009    
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 

 
 

 
Tabela A6.4 Quantidade de anúncios* do Bairro Novo Horizonte por tipo e ano de 

publicação 1950-2009 - Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1960/69 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 2,70 100,00 1 

1970/79 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1980/89 0 0,00 0,00 2 7,69 15,38 11 29,73 84,62 13 

1990/99 0 0,00 0,00 5 19,23 27,78 13 35,14 72,22 18 

2000/09 2 100,00 6,06 19 73,08 57,58 12 32,43 36,36 33 

TOTAL 2 100,00 3,08 26 100,00 40,00 37 100,00 56,92 65 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009    
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A6.5 Quantidade de anúncios* do Bairro Borboleta por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 - Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 3 9,68 50,00 3 27,27 50,00 6 

1960/69 0 0,00 0,00 3 9,68 60,00 2 18,18 40,00 5 

1970/79 0 0,00 0,00 5 16,13 100,00 0 0,00 0,00 5 

1980/89 4 12,90 44,44 3 9,68 33,33 2 18,18 22,22 9 

1990/99 15 48,39 71,43 5 16,13 23,81 1 9,09 4,76 21 

2000/09 12 38,71 44,44 12 38,71 44,44 3 27,27 11,11 27 

TOTAL 31 100,00 42,47 31 100,00 42,47 11 100,00 15,07 73 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009    
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos       

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 
 

Tabela A6.6 Quantidade de anúncios* do Bairro Martelos por tipo e ano de 
publicação 1950-2009-Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 
 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 8,33 100,00 1 

1960/69 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 4 33,33 100,00 4 

1970/79 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1980/89 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 8,33 100,00 1 

1990/99 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 8,33 100,00 1 

2000/09 0 0,00 0,00 14 100,00 73,68 5 41,67 26,32 19 

TOTAL 0 0,00 0,00 14 100,00 53,85 12 100,00 46,15 26 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009   
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A6.7 Quantidade de anúncios* do Bairro Cruzeiro De Santo Antônio por tipo 
e ano de publicação 1950-2009 - Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1960/69 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1970/79 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1980/89 0 0,00 0,00 1 10,00 33,33 2 25,00 66,67 3 

1990/99 1 100,00 20,00 2 20,00 40,00 2 25,00 40,00 5 

2000/09 0 0,00 0,00 7 70,00 63,64 4 50,00 36,36 11 

TOTAL 1 100,00 5,26 10 100,00 52,63 8 100,00 42,11 19 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009   
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 
 

 

Tabela A6.8 - Quantidade de anúncios* do Bairro Nova Califórnia por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 - Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1960/69 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1970/79 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 50,00 100,00 2 

1980/89 0 0,00 0,00 1 33,33 50,00 1 25,00 50,00 2 

1990/99 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 25,00 100,00 1 

2000/09 0 0,00 0,00 2 66,67 100,00 0 0,00 0,00 2 

TOTAL 0 0,00 0,00 3 100,00 42,86 4 100,00 57,14 7 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009 
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;  
Tribuna de Minas - Demais anos 

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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ANEXOS DA REGIONAL SUDESTE 

 

Tabela A7.1 Quantidade de anúncios* do Bairro Nossa Senhora De Lourdes por tipo 
e ano de publicação 1950-2009- Juiz De Fora – MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 2 2,27 50,00 2 5,00 50,00 4 

1960/69 0 0,00 0,00 12 13,64 60,00 8 20,00 40,00 20 

1970/79 1 4,55 5,56 8 9,09 44,44 9 22,50 50,00 18 

1980/89 5 22,73 20,00 6 6,82 24,00 14 35,00 56,00 25 

1990/99 12 54,55 24,49 31 35,23 63,27 6 15,00 12,24 49 

2000/09 4 18,18 11,76 29 32,95 85,29 1 2,50 2,94 34 

TOTAL 22 100,00 14,67 88 100,00 58,67 40 100,00 26,67 150 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009-- 
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992; - 
Tribuna de Minas - Demais anos------ 

Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
 

 

Tabela A7.2 Quantidade de anúncios* do Bairro Poço Rico por tipo e ano de 
publicação 1950-2009- Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 3 11,11 60,00 2 16,67 40,00 5 

1960/69 2 8,70 25,00 4 14,81 50,00 2 16,67 25,00 8 

1970/79 1 4,35 11,11 4 14,81 44,44 4 33,33 44,44 9 

1980/89 7 30,43 53,85 4 14,81 30,77 2 16,67 15,38 13 

1990/99 7 30,43 41,18 9 33,33 52,94 1 8,33 5,88 17 

2000/09 6 26,09 60,00 3 11,11 30,00 1 8,33 10,00 10 

TOTAL 23 100,00 37,10 27 100,00 43,55 12 100,00 19,35 62 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009   
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos       
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A7.3 Quantidade de anúncios* do Bairro Vila Ideal por tipo e ano de 
publicação 1950-2009- Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 5 29,41 50,00 5 33,33 50,00 10 

1960/69 0 0,00 0,00 2 11,76 40,00 3 20,00 60,00 5 

1970/79 1 25,00 14,29 4 23,53 57,14 2 13,33 28,57 7 

1980/89 0 0,00 0,00 3 17,65 50,00 3 20,00 50,00 6 

1990/99 2 50,00 50,00 0 0,00 0,00 2 13,33 50,00 4 

2000/09 1 25,00 25,00 3 17,65 75,00 0 0,00 0,00 4 

TOTAL 4 100,00 11,11 17 100,00 47,22 15 100,00 41,67 36 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009   
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 

 

 

Tabela A7.4 Quantidade de anúncios* do Bairro Vila Furtado De Menezes por tipo e 
ano de publicação 1950-2009 Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1960/69 0 0,00 0,00 5 22,73 100,00 0 0,00 0,00 5 

1970/79 0 0,00 0,00 1 4,55 100,00 0 0,00 0,00 1 

1980/89 0 0,00 0,00 8 36,36 100,00 0 0,00 0,00 8 

1990/99 0 0,00 0,00 5 22,73 100,00 0 0,00 0,00 5 

2000/09 0 0,00 0,00 3 13,64 100,00 0 0,00 0,00 3 

TOTAL 0 0,00 0,00 22 100,00 100,00 0 0,00 0,00 22 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009   
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos       
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A7.5 Quantidade de anúncios* do Bairro Vila Olavo Costa 
por tipo e ano de publicação 1950-2009 Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1960/69 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1970/79 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1980/89 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1990/99 0 0,00 0,00 2 100,00 100,00 0 0,00 0,00 2 

2000/09 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

TOTAL 0 0,00 0,00 2 100,00 100,00 0 0,00 0,00 2 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009   
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos       
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 

 

 

Tabela A7.6 Quantidade de anúncios* do Bairro Santo Antônio por tipo e ano de 
publicação 1950-2009 - Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 10,00 100,00 1 

1960/69 0 0,00 0,00 2 8,70 66,67 1 10,00 33,33 3 

1970/79 0 0,00 0,00 2 8,70 50,00 2 20,00 50,00 4 

1980/89 0 0,00 0,00 6 26,09 60,00 4 40,00 40,00 10 

1990/99 1 50,00 12,50 6 26,09 75,00 1 10,00 12,50 8 

2000/09 1 50,00 11,11 7 30,43 77,78 1 10,00 11,11 9 

TOTAL 2 100,00 5,71 23 100,00 65,71 10 100,00 28,57 35 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009   
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos       
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 
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Tabela A7.7 Quantidade de anúncios* do Bairro Barão Do Retiro por tipo e ano de 
publicação 1950-2009- Juiz De Fora - MG 

Década Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 2 33,33 100,00 0 0,00 0,00 2 

1960/69 0 0,00 0,00 1 16,67 50,00 1 33,33 50,00 2 

1970/79 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 33,33 100,00 1 

1980/89 0 0,00 0,00 2 33,33 100,00 0 0,00 0,00 2 

1990/99 1 33,33 50,00 0 0,00 0,00 1 33,33 50,00 2 

2000/09 2 66,67 66,67 1 16,67 33,33 0 0,00 0,00 3 

TOTAL 3 100,00 25,00 6 100,00 50,00 3 100,00 25,00 12 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009    
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 
 

 

Tabela A7.8  Quantidade de anúncios* do Bairro Floresta por tipo e ano de 
publicação 1950-2009- Juiz De Fora - MG 

JUIZ DE 
FORA – 

MG- 
Década 

Apartamento Casa Terreno TOTAL 

 
N %/Total 

Tipo 
%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

N %/Total 
Tipo 

%/Total 
Década 

 

1950/59 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1960/69 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1970/79 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1980/89 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

1990/99 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

2000/09 0 0,00 0,00 1 100,00 100,00 0 0,00 0,00 1 

TOTAL 0 0,00 0,00 1 100,00 100,00 0 0,00 0,00 1 

* Anúncios publicados no mês de abril dos anos de 1950 a 2009    
Fonte: Diário da Tarde - 1950 a 1983; Tribuna da Tarde - 1987 a 1992;    
Tribuna de Minas - Demais anos        
Elaborado por Sílvia Augusta do Nascimento 

 
 

 


