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SINÓPSE
O presente trabalho tem como objetivo analisar a mobilidade residencial
em Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, tomando como estudo de caso o Alto
Santo Antônio, reduto de residência de população de baixa renda, levantando
dados através da aplicação de um questionário por amostragem. Analisamos,
conjuntamente,

fenômenos

correlatos

à

mobilidade

residencial,

mais

especificamente a segregação sócio-espacial e a inserção do espaço intra-urbano
juizforano na globalização, explicitando a importância de todos esses fenômenos
na reordenação do espaço intra-urbano.
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