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Resumo
Este artigo tem como objetivo expor os resultados parciais da pesquisa desenvolvida em 
Dissertação de Mestrado, inserida na temática que estuda a reestruturação do espaço em 
cidades médias brasileiras, tendo Juiz de Fora como caso referência.  Para tanto, a mesma 
contemplou: consultas e análises da legislação pertinente, levantamentos documental -
iconográfico e de campo, realização de entrevistas e apoio em bibliografia disponível sobre a 
temática. Como resultado, verificou-se que nos últimos doze anos, com o Plano Estratégico 
de Juiz de Fora (2000), tem sido aplicada uma nova forma de planejar a cidade, sob as luzes 
do empresariamento urbano, na busca da confirmação da capacidade do município de 
integrar redes, na era da globalização. Neste sentido, Juiz de Fora se tornou palco de 
projetos urbanos, realizados com parcerias público-privadas, que têm estimulado, entre 
outros, o surgimento de um novo núcleo de atratividades em sua Região Sul. Destaca-se que 
a falta de políticas públicas e de contrapontos que intermediem as ações globais e de 
planejamento, têm incentivado, na cidade, a implantação de grandes projetos, ameaçando a 
dinâmica propiciada pelo comércio e serviços na área, na disputa com as atividades de seu 
Centro. Desta forma, o estudo se justifica e é relevante em razão do debate teórico acerca do 
processo de reestruturação urbana calcada em projetos, em detrimento de diretrizes do 
plano, causando profundos impactos.
Palavras-chave:Planejamento, Projetos urbanos, Políticas urbanas, Reestruturação do 
espaço urbano, Juiz de Fora.
Abstract
This paper has as its objective to expose the partial results of the research developed in
Master's Thesis, inserted in the theme spatial restructuring in Brazilian average cities, with 
Juiz de Fora as the reference case. For this purpose, it included: query and analysis
appropriate legislation, surveys document - iconographic and fieldwork, interviews and 
support in the available literature on the subject. As a result, it was observed that over the 
last twelve years, with Juiz de Fora’s Strategic Plan (2000), it has been ascertained a new
way to plan the city, under the lights of the urban entrepreneurship, in order to reaffirm the
ability of the city to integrate networks in the age of globalization. In this regard, Juiz de 
Fora has become stage to urban projects, implemented from public-private partnerships, 
which have city’s South Region. The study highlights the lack of public policies and
counterpoints that mediate global actions and planning have encouraged in the city, the 
implantation of large projects, threatening the dynamic allowed by the commercial and
services in the field in dispute with the activities of its center. Therefore, the study is justified 
and is relevant because of the theoretical discussion concerning the process of urban 
restructuring grounded in projects, as opposed to guidelines of the plan, causing profound
impacts.
Keywords: Planning, Urban project, Urban policies, Restructuring of urban space, Juiz de 
Fora.
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1. INTRODUÇÃO
A cidade é um elemento impulsionador do desenvolvimento e aperfeiçoamento das técnicas, 
sendo então um lugar de “ebulição” permanente. (SANTOS, 1988).

Para Silva (2011, p. 100), as definições do que constitui o termo cidade têm variado ao longo 
do tempo nas diferentes culturas, mas a cidade deve ser vista e compreendida “tanto como 
fato quanto fenômeno, tanto como história materializad, quanto matéria histórica, portanto 
como arquitetura, definida aqui como configurada em rede espacialmente estruturada de 
sistemas”.

Nos últimos anos temos testemunhado transformações importantes na estrutura urbana e nos 
espaços públicos, semi-públicos e privados das cidades. A revolução tecnológica concentrada 
nas tecnologias da informação, iniciada após a Segunda Guerra Mundial e difundida 
mundialmente, sobretudo, a partir da década de 1970, começou a remodelar a base material da 
sociedade em um ritmo acelerado. 
Sposito (2009) afirma que as novas formas de circulação, especialmente de transportes e 
comunicações, decorrentes da associação entre novos materiais disponíveis, sistemas de 
transmissão por satélite e o desenvolvimento da informática, constituem a base material que 
viabiliza tecnicamente as mudanças nas formas de assentamento humano. 
Meio inconscientemente a revolução tecnológica, ao se propagar e ser apropriada por diversos
países, culturas e organizações diversas, a partir de diferentes objetivos, explode em todos os 
tipos de aplicações e usos, produzindo inovações tecnológicas, acelerando a velocidade e 
ampliando o seu escopo de transformações, bem como diversificando suas fontes. A 
sociedade é, então, cada vez mais vista e tratada como uma rede: uma matriz de conexões e 
desconexões aleatórias e com um volume infinito de permutações possíveis. (CASTELLS, 
1999). A partir desta perspectiva, são pensadas novas formas de produção do espaço urbano. 

Ainda segundo Sposito (2009), estamos vivenciando uma ruptura no longo processo de 
urbanização. Enquanto a divisão territorial do trabalho entre o campo e a cidade é mantida, a 
divisão interurbana do trabalho, nas sociedades em processo de mundialização crescente da 
economia, amplia-se progressivamente. Há uma maior concentração de papéis em espaços 
urbanos e uma maior dispersão de seus tecidos. Também, os interesses de grupos e agentes 
econômicos, cujas decisões e atos não podem ser entendidos no plano individual, podem ser 
considerados como os grandes responsáveis pela produção de uma cidade cuja estruturação é 
constituída pela paradoxal combinação entre vazios urbanos e adensamento demográfico de 
parcelas do território urbano.
Desta forma, a cidade é pensada, vivida e vendida aos pedaços, de modo sempre provisório ou 
por tempos curtos, uma vez que não existem mais âncoras sociais, políticas ou econômicas 
que atrelem a sociedade aos ambientes urbanos e a façam apreender a cidade como um todo.
Pode-se constatar que junto ao processo de globalização da economia estão se constituindo 
novas formas de relações na dinâmica das sociedades e sobre os espaços que estas ocupam. 

Neste cenário, as cidades médias têm adquirido grande valor, uma vez que vêm assumindo 
novos papéis nos patamares intra e inter-urbanos, a partir das alterações em suas dinâmicas 
econômicas, que as condicionam à novas expressões de centralidade.
E Juiz de Fora, cidade de médio porte da Zona da Mata mineira, apresenta-se como caso 
referência, assim considerado por se mostrar exemplar nesta escala urbana, para a análise das 
realidades de várias manifestações dos processos de reestruturação do espaço em cidades 
médias brasileiras. Serve também para dar uma noção da (in)eficácia social da norma na 
relação dos fenômenos com a ação do poder público sobre os espaços.
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Isto posto, afirma Portes (2011), a criação de políticas públicas para a cidade, de forma 
pontual e corretiva, ou imediatista, durante um longo período (1938-96), somada ao Plano 
Estratégico da cidade, em vigor desde 2000, contribuíram para ocupações, traçados e 
adequações do tecido urbano central de forma espontânea e para o surgimento de novas 
centralidades, caracterizadas como espaços fragmentados e definidos, cada vez mais, pelas 
estratégias dos agentes imobiliários.
Assim, a pesquisa desenvolvida em Dissertação de Mestrado – e cujos resultados serão 
expostos adiante – partiu da inquietação em desvelar as transformações urbanas realizadas, na 
atualidade, nas cidades médias brasileiras e, em especial, aquelas ocorridas em Juiz de Fora. 
Portanto, se justifica em razão do debate teórico acerca do processo de reestruturação urbana 
calcada em projetos, em detrimento de diretrizes do plano, causando profundos impactos.

2. REESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO EM CIDADES MÉDIAS BRASILEIRAS
O estudo das cidades médias remete ao reconhecimento da necessidade de se trabalhar com a 
análise das relações entre as duas escalas geográficas: o espaço intra-urbano e o espaço 
interurbano. O aprofundamento da pesquisa na primeira escala, a intra-urbana, apresenta-se 
como primordial no entendimento dos projetos locais com âmbito global. Isto, pois tais 
reestruturações do espaço urbano constituem uma centralidade complexa, ou seja, uma 
multicentralidade em escala intra-urbana, e esta reforça a centralidade interurbana já exercida 
pelas cidades que a compõem.  
A expressão reestruturação refere-se a um amplo e profundo conjunto de mudanças na 
estrutura urbana, partindo da idéia de existência de uma ruptura com a dinâmica constituinte 
de uma estrutura anterior. Cabe ressaltar que esse processo não significa a negação das 
intencionalidades e dos interesses com os quais a estrutura urbana encontrava-se 
comprometida. (SPOSITO, 2004).

Durante o século XX, uma ruptura significativa das estruturas urbanas tem sido o processo de 
descentralização territorial de equipamentos e atividades para espaços diversos ao que se 
constitui o centro tradicional ou principal das cidades. Para Oliveira Júnior (2008), com isso, 
observa-se que a constituição de uma nova expressão de centralidade em uma cidade outrora 
centralizada em um único núcleo, redefine nesta a própria noção de centralidade, rompendo e 
ao mesmo tempo (re)constituindo um novo arranjo e novas formas de articulações e 
interações entre os diferentes lugares da cidade, que passa de monocêntrica a 
poli(multi)nucleada.

No Brasil, a popularização do automóvel que proporcionou uma maior mobilidade territorial 
nos anos de 1970, foi determinante para o processo de descentralização das cidades. O 
aumento do preço da terra no centro antigo, somada às restrições legais desta parcela, a falta 
de espaço e os congestionamentos e, em contra partida, a facilidade de transporte, a oferta de 
terras não ocupadas e com baixo custo, as qualidades do sítio e a oferta de infra-estrutura de 
outras áreas da cidade foram fatores que colaboraram para esse processo de descentralização.

Com isso, surgem os centros secundários ou subcentros, que passam a oferecer serviços e 
comércio antes exclusivos da área central.

O subcentro consiste, portanto, numa réplica em tamanho menor do centro principal, 
com o qual concorre em parte sem, entretanto, a ele se igualar. (...) A diferença é que 
o subcentro apresenta tais requisitos apenas para uma parte da cidade e o centro 
principal cumpre-se para toda a cidade. (VILLAÇA, 2001, p. 293).

O que ocorre, segundo Rossetto (2011), é que a história de formação e transformação dos 
espaços urbanos, em seus distintos tempo e espaço, foi acompanhada por mudanças na 
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configuração e no papel assumido por esses “centros”. Fato que resultou na produção de 
cidades que não respondem mais à premissa de gerar espaços sociais e de cidadania.
Assim, observa-se nas cidades brasileiras uma sutil mudança na apropriação destes espaços 
que

(...) deixam de se caracterizar como locais de sociabilidade democrática, de convívio
e de intercâmbio social e passam a ter um caráter de abandono, degradação e 
violência, afugentando os cidadãos do lócus onde a cidadania deveria ser efetivada 
em mais alto grau ou, então, se transformam em disputados espaços nos quais os 
conglomerados financeiros e comerciais disputam por hegemonia e prestígio, 
impingindo valores exorbitantes e excludentes à terra urbanizada. (...) Com isso, 
novos e diversificados espaços privados vêm assumindo o papel de socialização e 
encontro. Shopping centers, clubes sociais e estádios cumprem hoje funções 
equivalentes às exercidas pelo espaço público ao longo da história, consolidando-se 
como espaços de exclusão e reforçando a dissociação de âmbitos distintos do 
homem contemporâneo, reforçando sua faceta de consumidor e abandonando a de 
cidadão. (ROSSETTO, 2011, p. 252).

Adiante, tanto estes equipamentos privados quanto os equipamentos públicos são, em sua 
maioria, planejados sem considerar seu impacto espacial e seu papel como elemento 
organizador do espaço urbano. Fruto de políticas públicas setoriais que se materializam 
espacialmente à revelia das proposições físico-espaciais apontadas pelo Plano Diretor e que, 
muitas vezes, alteram a estrutura dos territórios e desorganizam as lógicas de crescimento e de 
centralidades potenciais. (ROSSETTO, 2011).

É neste processo que ocorre a passagem do Plano para o Projeto. Em outras palavras, a 
utilização de grandes projetos urbanos como elementos capazes de gerar crescimento 
econômico e inserir a cidade no quadro de competitividade global.
As iniciativas na produção ou construção destes grandes projetos urbanos constituem, muitas 
vezes, uma das expressões mais visíveis e difundidas de estratégias urbanas de revitalização 
perseguidas por cidades em busca de crescimento econômico e competitividade.
(SWYNGEDOUW, MOULAERT e RODRÍGUEZ, 2002). 

(...) os GPUs são formas complexas de articulação entre atores privados e públicos 
referidas ao território, acionadas a fim de superar os constrangimentos sobre a ação 
do Estado e garantir o envolvimento do setor privado. São justificados com base em 
uma representação do mundo contemporâneo que privilegia as articulações com a 
escala global e têm por estratégia potencializar recursos para desencadear processos 
de desenvolvimento econômico e promover efeitos de reestruturação no espaço 
urbano, apropriáveis pelos diversos atores envolvidos. No processo de sua 
formulação e implantação, os GPUs desencadeiam rupturas sobre os espaços físico e 
social, em suas múltiplas dimensões e contribuem para a consolidação de mudanças 
na dinâmica sócio-espacial, caracterizada por reconfigurações escalares e efeitos de 
desenvolvimento desigual na escala local. (OLIVEIRA, 2009, p. 6).

Tais propostas de reestruturação urbana através de grandes projetos urbanos também podem 
ser verificadas nas cidades médias. Segundo Oliveira Júnior (2008) isso quer dizer que devido 
ao seu novo papel de centralidade interurbana, as cidades médias tornaram-se o cenário ideal 
para atender às necessidades contemporâneas da reprodução e acumulação do capital, o que 
vem gerando a necessidade da implantação de grandes projetos urbanos nessas cidades.

Assim como nestas cidades médias, em Juiz de Fora a administração municipal utiliza-se dos 
grandes projetos urbanos como justificativa para aumentar a competitividade em relação aos 
outros municípios e consolidar a cidade como pólo da Zona da Mata Mineira. Desta forma, a 
cidade tem sido palco de experimentações pretensiosas, como a Duplicação da Avenida 
Deusdedith Salgado, a ampliação do Hospital Monte Sinai, a implantação do Condomínio 
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Estrela Sul e o projeto do Independência Shopping. Com aporte em Moulaert, Rodríguez E 
Swyngedouw (2002), tais projetos representam o ajustamento da Juiz de Fora industrial às 
determinações do terciário avançado e ao reposicionamento da cidade em relação à geografia 
da competição do mundo globalizado.

3. A FORMAÇÃO URBANA DE JUIZ DE FORA
A organização do espaço urbano na área do povoamento denominado Paraibuna 
recém-surgido na margem direita do rio Paraibuna, teve início com a partilha das 
terras do tenente Antônio Dias Tostes entre seus 12 filhos. A região que hoje 
constitui o centro da cidade de Juiz de Fora foi dividida em 12 faixas paralelas, 
transversais à atual Avenida Barão do Rio Branco (na época, Estrada do Paraibuna). 
As faixas projetadas tiveram como premissa básica a acessibilidade ao principal 
curso d’água do antigo arraial, o rio Paraibuna, gerando assim o traçado de extensas 
vias paralelas. As vias configuradas neste traçado induziram a criação de algumas 
ruas transversais e, para maior permeabilidade no centro, foram construídas galerias 
internas em diversas edificações. (PORTES, 2011, p. 16).

Tal região central mantém ainda hoje o traçado urbanístico delineado por Henrique Halfeld: 
um engenheiro de minas, alemão, que, no período entre 1836 e 1838, construiu a Estrada do 
Paraibuna, o ponto de partida fundamental para a definição do núcleo urbano de Juiz de Fora.

Pode-se afirmar que o Centro original da cidade apresenta considerável vitalidade e 
dinamismo, sendo “composto por uma multiplicidade de usos, de sobreposições e 
testemunhos da história da cidade” e se apresentando “como referência essencial para a 
formação da sua identidade cultural”. (PORTES, 2011, p. 16).

Situado na região da Zona da Mata do Estado de Minas Gerais, o município de Juiz de Fora 
tem uma extensão territorial de 1.436 km2. Destes, aproximadamente 726 km2 pertencem ao 
distrito sede. O município também conta com outros três distritos: Torreões, Rosário de 
Minas e Sarandira, contabilizando, segundo IBGE (2010), 516.247 habitantes.

Juiz de Fora se destaca pela singularidade de seu processo evolutivo, pois não é uma cidade 
de origem mineradora, como tantas outras em Minas Gerais. Ela se desenvolveu em 
decorrência de sua posição geográfica privilegiada, no caminho entre as minas de ouro e de 
pedras preciosas do interior de Minas Gerais e o porto da cidade do Rio de Janeiro. Além de 
que, a cidade se apresenta em posição favorável em relação a grandes centros urbanos, pois 
fica a 460km de São Paulo, 180km do Rio de Janeiro e a 260km de Belo Horizonte. 

Também, passou por um intenso processo de industrialização no final do século XIX, sendo 
denominada nesta época de “Manchester Mineira”. E, a partir do início do século XX passou 
a se caracterizar como um pólo que concentra atividades ligadas ao comércio e à prestação de 
serviços.

Estas características, ainda na atualidade, colaboram para destacar Juiz de Fora no contexto 
regional. E favorecem as condições “da desejada competitividade”, propalada pela nova 
ordem, no sentido de atrair investimentos e a instalação de empresas na cidade. (HERDY, 
2010). Por esta razão, além de manter sua importância na escala meso-regional, também se 
constata sua influência sobre a constelação de urbes na escala micro-regional.

3.1. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e o Plano Estratégico de Juiz de Fora
Em Juiz de Fora, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano só foi elaborado a partir de 
1996, entrando em vigor em 2000. Até então, a cidade só contava com o Código de Obras e, 
posteriormente, com as Leis Urbanas Básicas: Lei do Parcelamento do Solo (nº 6.908/86), 
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Código de Edificações (nº 6.909/86) e Lei do Uso e Ocupação do Solo (nº 6.910/86).

O Código de Obras, elaborado em 1938, visava, entre outras coisas, substituir a legislação 
urbana, chegando a definir, mesmo que superficialmente, questões como desmembramento, 
arruamento e loteamento, embora não fosse referencial de planejamento urbano com vistas no 
ordenamento do solo e de seus parcelamentos.

Por um longo período a legislação urbanística sofreu inúmeras alterações que colaboraram no 
processo de desenvolvimento da cidade. Estas estimularam o adensamento e a verticalização 
na cidade, a partir do incentivo a ocupação máxima dos terrenos e da fixação de gabarito 
mínimo. Também, estabeleceram normas para o desenvolvimento urbano e regional do 
município. “Algumas leis ainda foram elaboradas casuisticamente, para atender a um único 
projeto.” (VASCONSELOS, et. al., 1986, p. 86).
A cidade permaneceu com o Código de Obras de 1938 até a primeira gestão do Prefeito 
Tarcísio Delgado (1983-88) quando, em 1986, foi elaborada a Legislação Urbanística Básica. 
Segundo Tasca (2010), esta funcionava como um instrumento planejador do crescimento, 
inovando com a criação da Comissão de Uso e Ocupação do Solo (COMUS).
Assim, a instituição das Leis nº 6.908, 6.909 e 6.910 de 1986, põe por terra o Código de 
Obras de 1938 e passa a orientar o crescimento da cidade de acordo com certas premissas de 
desenvolvimento inspiradas nas tendências reais e nas adequações necessárias. 

Nos anos de 1990 o processo da globalização toma conta do cenário mundial e provoca a 
disseminação das regras de livre mercado. Para Tasca (2010) a separação entre economia e 
política, com a proteção da primeira contra a intervenção regulatória da segunda, resulta na 
perda de poder da política como um agente efetivo. Ocorre, portanto, a separação entre poder 
e política. Surgem mudanças nas formas de assentamento humano. 
Visando a reinserção no mercado econômico regional e, até mesmo nacional, e o 
desenvolvimento urbano, Juiz de Fora participa dessa fase nacional-mundial, primando pela 
busca da qualidade de vida como uma atratividade. Com isso, tem-se início um novo ciclo de 
intervenções públicas e privadas.
Cabe ressaltar que, assim como afirmado Tasca (2010), no que diz respeito à separação entre 
poder e política, em Juiz de Fora o projeto de desenvolvimento vem seguindo uma lógica que 
ultrapassa a esfera da administração pública, uma vez que prioriza o mercado fundiário, 
imobiliário e da construção civil em detrimento da revisão e aplicabilidade de uma legislação 
urbanística mais coerente com as necessidades atuais do município.

Tal fato pode ser claramente percebido a partir de 1996, quando se inicia a elaboração do 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora (PDDU/JF), no governo do 
Prefeito Custódio Mattos (1993-96).
Ao final do ano de 1996 foi encaminhado ao Poder Legislativo o documento proposta do 

Plano Diretor e o Projeto de Lei do Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Porém, com as 
eleições de 1996, assume o poder o Prefeito Tarcísio Delgado (1997-2000 e 2001-2004) que, 
alegando que o Plano Diretor não promoveu adequada participação, retirou o mesmo, 
juntamente com os Projetos de Lei, da Câmara Municipal.

Propondo uma revisão do documento, que foi iniciada apenas em 1998, o novo Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano foi encaminhado à Câmara dos Vereadores em 1999 e, 
finalmente, aprovado pela Lei nº 9.811 de 27 de junho de 2000. Contudo, sem o conteúdo 
fundamental das Leis de Parcelamento e de Uso e Ocupação do Solo, que até hoje não foram 
revistas.
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Paralelamente, em 1997, iniciou-se uma discussão sobre a Gestão Estratégica de Cidades, 
instituindo-se um consórcio privado, apoiado pela Prefeitura, e, em seguida, foi elaborado o 
Plano Estratégico de Juiz de Fora (Plano JF). Em janeiro de 2000 o poder público entregou à 
cidade a versão final do Plano JF.
Enquanto o PDDU/JF focava-se na elaboração de um documento com princípios de 
articulação de diversos agentes e em ações que buscavam criar “normas e diretrizes que 
coordenassem o crescimento do município de modo ordenado e racional, mantendo e 
melhorando as condições urbanas” (TASCA, 2010, p. 114), o Plano JF, com um outro olhar 
sobre a gestão urbana, apresentou características de atuação estratégica e localizada sobre o 
tecido urbano. Mas, é possível perceber que as bases da formação do projeto de 
desenvolvimento de Juiz de Fora apresentam uma sobreposição de discursos e projetos. Para 
Tasca (2010), sob a ideologia do desenvolvimento, tanto as Leis Urbanas (6.908/86, 6.909/86 
e 6.910/86), quanto o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (2000) e o Plano Estratégico 
(1997), constituiram-se em documentos aplicados apenas em uma parte da cidade 
(principalmente a Região Centro) e seguiram a um plano maior de reordenamento viário, 
promovendo a abertura das fronteiras do Município na “era da globalização”.

Dentre os vetores de expansão da cidade, exista uma forte indução na direção Norte, as 
diversas tentativas de revisão da legislação urbana de 1986 - que mesmo ultrapassada 
permanece em vigor até o presente ano de 2012 - esbarraram no conservadorismo das elites e 
suas estratégias de ação, que legitimam tal região como o lugar da classe baixa da cidade. 
Somado a isso, no lapso de tempo entre a proposta (1996) e o Plano (2000), houve mudanças 
internas na Prefeitura de Juiz de Fora que levaram a política urbana a assumir o viés da 
globalização e do marketing urbano. 
Assim, também é possível perceber que dentre os planos e projetos das gestões urbanas em 
Juiz de Fora, os conceitos de gerenciamento deram lugar às formas de ação empresariais, 
calcadas nas parcerias público-privadas, que distanciam o plano da gestão e priorizam a 
execução de projetos obedecendo à lógica da extração da renda imobiliária. 
Corroborando com Sposito (2009), acredita-se que os interesses de grupos e agentes 
econômicos (em particular o mercado fundiário, imobiliário e da construção civil) tornam-se 
os grandes responsáveis pela produção de uma Juiz de Fora cuja estruturação é constituída 
pela paradoxal combinação entre regiões com grandes vazios urbanos e o adensamento 
demográfico de parcelas do território urbano, no caso, a Região Centro.  

4. REESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO URBANO EM JUIZ DE FORA
Como apontado por Teixeira (2010), na grande maioria das cidades brasileiras, e em Juiz de 
Fora não é diferente, a expansão e a fixação da população e dos investimentos são, via de 
regra, anteriores a qualquer tipo de intervenção por parte do poder público. 

Embora a cidade possua uma quantidade considerável de vazios urbanos no perímetro infra-
estruturado da cidade, com propostas de recuperação por parte do PDDU/JF e do Plano JF, 
devido aos problemas diretamente relacionados às questões de moradia e valorização da terra, 
juntamente à especulação imobiliária - pujante em determinadas áreas – e à não aplicabilidade 
das leis, o município continua crescendo sob a forma de tentáculos, isto é, “várias localidades 
foram surgindo ao longo dos anos sempre mantendo vínculo direto com o centro histórico 
consolidado, mas nem sempre estabelecendo relações de vizinhança entre si”. (TEIXEIRA, 
2010, p. 71). 

Adiante, a cidade assiste ao surgimento de novos centros e à incorporação de grandes projetos 
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urbanos, especialmente na Região Sul da cidade, alterando significativamente a sua dinâmica.

A partir do estudo comparativo feito por Lima Júnior (et. al., 2011), chegou-se a um cenário 
urbano não muito diferente das metrópoles capitalistas, guardando as devidas proporções da 
escala e perfil urbano de Juiz de Fora. As parcerias público-privadas com forte incentivo à 
especulação imobiliária; a participação do poder público em diversas escalas revelando-se 
decisiva na implantação dos grandes projetos; a falta de estudos no que se refere à influência 
destes projetos no tráfego das localidades de sua inserção; a não preocupação em trazer 
melhorias para os bairros vizinhos (com baixo poder aquisitivo) aos empreendimentos; e, por 
fim, a clara presença do setor privado como protagonista deste cenário e principal interessado 
nos resultados financeiros obtidos, frente à participação (in)direta do poder público, são 
exemplos claros do reflexo destes projetos na configuração da paisagem urbana de Juiz de 
Fora.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das questões expostas, pode-se afirmar que ao longo de sua história, a cidade de Juiz 
de Fora vem passando por um processo de requalificação urbana - calcado nas leis e planos -
que tem levado à valorização da terra em determinadas regiões da cidade e à expansão das 
suas fronteiras urbanas.
Este processo não difere das ações do poder público das demais cidades brasileiras e, segundo 
Corrêa (1989), reforça a idéia de que os municípios de médio porte tendem a seguir os 
modelos das grandes metrópoles, onde, além do Estado, atuam como “agentes modeladores” 
do espaço urbano: os proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes industriais; 
os proprietários fundiários; os promotores imobiliários; e os grupos sociais excluídos que, 
afinal, fazem parte do sistema.
Com os estudos de Tasca (2002, 2010) é possível afirmar que, em Juiz de Fora, são 
considerados agentes modeladores do espaço urbano: as empresas construtoras, os 
proprietários fundiários, os industriais e os empresários comerciais que operam grandes 
investimentos. Estes dois últimos, por serem grandes consumidores de terras, geram um 
processo de especulação fundiária e imobiliária. O que colabora para que os dois primeiros 
sejam os agentes responsáveis pelas pressões junto à Prefeitura Municipal, visando o 
incremento de seus nichos de mercado e a interferência na definição das leis de Uso e 
Ocupação do Solo e Zoneamento Urbano.
Corroborando com Baesso (2010), dentro do atual quadro de busca pelo desenvolvimento 
econômico pelo qual Juiz de Fora está passando, ressalta-se o seu atual processo de 
ordenamento espacial: incentivado pelo próprio governo municipal - que visa, a partir do 
Plano JF, inserir a cidade em novos mercados, confirmando assim seu papel polarizador - os 
investimentos industriais, comerciais e imobiliários no município estão refletindo na sua 
organização estrutural e de circulação.
Diante da morosa ação por parte do Poder Público no que diz respeito à ações que visem 
regular o crescimento e desenvolvimento urbano de Juiz de Fora, particularmente no que se 
refere à revisão do PDDU/JF e das Leis Urbanas de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, o 
mercado imobiliário vem atuando intensamente na Região Sul, que tem se caracterizado como 
uma nova centralidade na cidade. Desta forma, tal área tem se apresentado, com a 
implantação dos projetos: Duplicação da Avenida Deusdedith Salgado, Hospital Monte Sinai, 
Condomínio Estrela Sul e Independência Shopping, “como de fundamental importância para 
inserção do município no mapa da globalização”. (LIMA JÚNIOR, et. al., 2011, p.13). E, 
paralelamente, para a formação de um espaço urbano excludente que pode vir a ameaçar a 
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dinâmica propiciada pelo comércio, serviços e atividades do Centro. 

Portanto, se faz urgente em Juiz de Fora a aplicação de políticas públicas setorias, integradas 
ao planejamento espacial da cidade, com o intuito de contribuir efetivamente para a qualidade 
urbana da cidade.
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