
 

Juiz de Fora: a "Manchester Mineira" 
 
A partir de 1870, Juiz de Fora viveu um salto econômico, indo até as primeiras 
décadas deste século. Foram muitos os empreendimentos e as conquistas.Em 
1870, a cidade tem seu primeiro telégrafo , o seu primeiro jornal , abre-se o 
Banco Territorial Mercantil de Minas... mas o desenvolvimento não parou por aí. 
Dentre os destaques da época está a Usina Hidrelétrica de Marmelos que foi a 
primeira grande usina hidrelétrica da América do Sul, inaugurada em Juiz de 
Fora, Minas Gerais, no ano de 1889.Hoje, ela é um ponto turístico da cidade. 

Continuamos avançando: são construídas as ferrovias Dom Pedro II e Dona 
Leopoldina. Os bondes e o telefone chegam em 1880. Em 1889 é a vez da 
instalação do Banco de Crédito Real. Mas este ano torna-se ainda mais marcante 
para a história do município: chega a energia elétrica na América Latina com a 
fundação da primeira usina hidrelétrica. A realização se deve a Bernardo 
Mascarenhas , em consequência , as indústrias se multiplicam , principalmente os 
setores têxtil e de produção de alimentos. Em 1911 , havia 58 indústrias em 
Juiz de Fora. Em 1921 , já eram 107 estabelecidas.Tanto desenvolvimento só 
poderia levar a uma comparação: Juiz de Fora passa a ser considerada a 
Manchester Mineira . Manchester , a famosa cidade industrial da Inglaterra. 
Não era para menos , tínhamos a Fiação e Tecelagem Bernardo Mascarenhas , a 
Fábrica dos Ingleses , a Fiação e Tecelagem Antônio Meurer , a Pantaleone 
Arcuri e muitas , muitas outras... 
Esse salto industrial, fez com que muitos adotassem o nome "Manchester 
Mineira" a fim de comparar o desenvolvimento da cidade com a cidade britânica 
Manchester. 
 
 
Agora que você aprendeu um pouco sobre o processo de industrialização de Juiz de Fora, pesquise 
uma indústria localizada em Juiz de Fora e faça uma pesquisa sobre ela com os seguintes dados: 
 Nome da Indústria    
 Produto que fabrica 
 Período de instalação 
 Se sua origem é daqui ou aqui é uma filial 
 Se for filial onde fica a matriz. 

 
O trabalho deverá ser digitado e enviado para o seguinte email: 
 

 geografia7anotrabalho@gmail.com 

 

geografia7anotrabalho@gmail.com
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