
PARECER REFERENTE AO PROJETO DE INTERVENÇÃO NO MERCADO DISTRITAL DO CRUZEIRO, 

BEM CULTURAL COM PROCESSO DE TOMBAMENTO ABERTO, SITUADO À RUA OURO FINO, 

452 (ZF. 101, Q. 016, L. 001A, 002A E 003A), INSERIDO NO PERÍMETRO DE ENTORNO DA SERRA 

DO CURRAL 

 

Histórico 

O projeto de intervenção, objeto do presente parecer, faz parte do programa de revitalização 

dos mercados municipais empreendido pela Prefeitura de Belo Horizonte, aqui representados 

pelo  consórcio Novo Cruzeiro e a Diretoria de Fomento à Agricultura Familiar, Urbana e 

Abastecimento (DFAB/PBH). A proposta é fruto dos entendimentos que os autores veem 

mantendo com a DPCA desde julho de 2022. 

 

O projeto do Mercado do Cruzeiro é de autoria dos arquitetos Éolo Maia e Alvimar Machado, 

datado de 1972, e teve seu processo de tombamento aberto em 2005, por solicitação do 

Instituto de Arquitetos do Brasil. O processo ainda não foi concluído, mas o DPCA já emitiu 

diretrizes para sua preservação, as quais balizaram o presente parecer. 

 

Durante o seu tempo de uso, o Mercado sofreu diversas descaracterizações e, neste momento, 

encontramos a oportunidade de reverter essas descaraterizações, ao mesmo tempo em que se 

adequa suas instalações às novas demandas temporais, legítimas para seu uso pleno e 

continuidade de sua preservação. 

 

As diretrizes específicas de projeto emanadas pelo DPCA são as seguintes: 

 Preservação da volumetria da edificação original, da cobertura e de sua platibanda, da 

estrutura metálica e de seus pilares “estrela”, dos volumes circulares dos antigos 

sanitários, dos volumes dos cobogós, da caixa d’água e da arena central existente no 

interior do imóvel; 

 Qualquer nova intervenção deve buscar estabelecer uma relação harmônica e 

respeitosa com a pré-existência, tendo como premissa a sua valorização;  

 Preservação e a promoção do agenciamento externo do mercado, com a requalificação 

da ampla área livre existente no entorno da edificação e o seu tratamento paisagístico; 

 Requalificação da “praça” existente na rua Opala de uso da comunidade adjacente que 

deve ser consultada. 

 



 

Mérito 

O trabalho apresentado procurou seguir as diretrizes fornecidas pelo DPCA, sendo considerado 

meritório e adequado à Diretoria, recebendo comentários específicos sobre os seguintes 

pontos, aos quais acrescento meus comentários específicos: 

1. Tratamento paisagístico: Necessário para a estabilização de taludes. A DPCA solicita que 

sejam utilizados espécimes da flora nativa ao que procura responder o projeto, 

mantendo a maior parte das árvores existentes e cortando apenas aquelas que 

interferem no arranjo geral, supressão, portanto necessário em prol de uma melhor 

solução final para o conjunto, como por exemplo, a ocultação da enorme subestação 

elétrica à entrada da Rua Ouro Fino, um “puxado” desqualificante; 

2. Liberação dos “pilares estrela”, hoje, em sua maioria, ocultos por lojas e equipamentos; 

3. Tratamento dos elementos cilíndricos e circulares originais do projeto: este é um ponto 

de debate que trataremos mais adiante neste parecer; 

4. Arena central: deve ser mantida. A fotoinserção apresentada se refere a utilização 

temporária e móvel, realizada em apenas algumas datas esporádicas, como promoções 

eventuais; 

5. Recuperação dos cobogós originais: meritória por serem estes “cobogós” solução 

original e eficiente para ventilação do mercado e felizmente mantida na proposta de 

intervenção; 

6. Criação de um segundo mezanino em posição simétrica à dos outros mezaninos 

existentes: acatada pela DPCA como atualização das atividades do mercado e que foi 

realizada com delicadeza e perícia pelos arquitetos, resultando em efetivo 

enriquecimento de porção nobre da edificação. Em conversa com os projetistas, me 

foram esclarecidas as técnicas construtivas que não se apresentam como agressivas e, 

naturalmente devem constar em projeto; 

7. Ampliação da varanda do térreo, onde hoje funciona o restaurante Parrilla, assumido 

pelos usuários como importante, e que, na proposta, recebe tratamento mais elegante, 

retirando-se a cobertura curva, pouca harmônica com o projeto, além de resolver fluxos 

e nova cozinha que se integrem melhor ao todo; 

8. Repaginação dos boxes: necessária para a melhoria estética e funcional do conjunto; 

9. Cobertura: proposta adequada restauração da cobertura; 

10. Volumes construídos posteriormente:  



 O Bloco do Parrilla, como mencionado, recebe melhorias plásticas e funcionais 

necessárias à harmonia do conjunto e, principalmente, recebe tratamento no 

“paliteiro” de sua base, com a criação de uma área gourmet com boxes de 

alimentação e área de mesas, o que amplia a extensão de uso do mercado e 

resolve a descaracterização causada pelos pilares do bloco adicionado 

posteriormente; 

 O Bloco conhecido como “Pokemon”, hoje bastante descaracterizante, 

receberá novo tratamento plástico: quanto à nova volumetria proposta 

apresento algumas restrições que serão tratadas mais adiante; 

 Volumes construídos no subsolo do mercado voltados para a rua Opala: já 

comentamos sobre a ocupação do “paliteiro”, mas aqui também se acrescenta 

a proposta de criação de um espaço de lojas que se integra ao calçadão da rua 

Opala, lhe dando sentido e movimento (fachada ativa) e que poderá ser 

ocupado por lojas que não se integrem necessariamente ao “espírito” de um 

mercado (em oposição os lamentáveis efeitos da Loja Ricardo Eletro no 

Mercado Central); 

11. Reorganização dos acessos: o projeto prevê a positiva intercomunicabilidade dos 

estacionamentos e uma melhoria no fluxo de pedestres, com o inconveniente, a meu 

ver, de área compartilhada na entrada voltada para a Rua Oliveira, que deveria manter 

calçada exclusiva para pedestres. Acredito que dadas à dimensão do estacionamento e 

o intenso movimento de circulação de retorno que se realiza nesse trecho o conflito 

entre pedestres e veículos pode ser grande; 

12. Acessibilidade: melhoria geral dos acessos e de condições dos sanitários com adequação 

das rampas e nova localização (no subsolo) adequada em razão de seu novo 

dimensionamento e que resolve o problema dos volumes cilíndricos, de pequena 

capacidade e com dimensões inadequadas (acessos com 0,60 m de largura); 

13. Novas circulações: em razão dos novos níveis criados e das necessidades de 

acessibilidade universal, as circulações precisaram ser redimensionadas e relocalizadas, 

ao que o projeto responde com perícia valorizando o eixo central do projeto (importante 

na concepção original) e reaproveitando os volumes cilíndricos; 

14. Praça da rua Opala, assumida pela comunidade vizinha que a utiliza para eventos e 

atividades culturais e que recebe novo tratamento, em resposta à consulta local e cuja 

proposta paisagística apresentada parece descaracterizar a percepção de “largo” hoje 

existente para um caráter mais de jardim, retirando-lhe, a meu ver, a expressividade de 

lugar de encontro; 



15. Acabamentos: as especificações e acabamentos, embora genéricas por se tratar de uma 

proposta preliminar, apontam para uma adequação e uma pertinência às atividades e 

valores plásticos do conjunto. 

Cabe aqui uma consideração que considero importante quanto à linguagem arquitetônica/ 

ordem que o projeto original oferecia e que se configura como importante diretriz projetual: em 

sua concepção, os arquitetos parecem ter idealizado o espaço como uma grande cobertura 

geométrica que abrigava não apenas os boxes, mas algumas estruturas fixas que receberam 

tratamento curvilíneo exatamente para se expressarem como unidades autônomas e 

“personagens” específicas, caráter este obtido pelas propriedades de continuidade volumétrica 

que a curva expressa. Assim sendo, creio que novos elementos devem seguir essa linguagem 

para garantir o caráter inicial do projeto. Isto se aplica especialmente ao “Pokemon” (que no 

projeto se configura como elemento prismático) e a qualquer outro elemento interno fixo e 

construído que se apresente com angulações (claro que não me refiro aos boxes, estes com uma 

linguagem de “mobiliário”). O caso do Bloco do “Parrilla” é diferente, pois o tratamento plástico 

que lhe foi dado é de “linha” e não de “volume”, o que o torna adequado e aceitável, embora 

em sua porção final seja recomendado o tratamento curvilíneo ao invés do escalonamento em 

ângulo reto proposto. Aquelas estruturas curvas que apresentam dificuldade de acessibilidade 

(por apresentarem acessos de 0,60 m) devem ser reestudadas de maneira a ampliar esses 

acessos mas garantirem a expressividade curvilínea. 

 

 

Conclusão e voto 

Poder dar um parecer sobre obra do Arquiteto Éolo Maia é para este parecerista motivo de 

sentimento de honra: estamos tratando da obra de um mestre falecido precocemente, mas que 

foi fundamental para a renovação da arquitetura contemporânea na América Latina. Preservar 

sua obra é dever da sociedade e garantir sua continuidade dever do estado. De um modo geral, 

parece-me que a proposta atende a esses requisitos e merece não apenas a nossa congratulação 

quanto nosso apoio, mas para que ela seja levada à melhor consecução, apresento as seguintes 

observações: 

1. Que os volumes anexados pelo tempo (internos e externos) recebam tratamentos de 

volumes cilíndricos, privilegiando as curvas, sempre que possível, em consonância com 

a linguagem original (isto não se aplica à estrutura linear que cobre o bloco do “Parilla”); 



2. Que se garanta a autonomia da apropriação de pedestres na entrada da mercado 

voltada para a rua Oliveira; 

3. Que o projeto da Praça Comunitária adquira maior identidade em relação ao conjunto 

e recupere sua condição de largo. 

Acredito que a continuidade do projeto, por suas mínimas alterações sugeridas, pode ser 

acompanhada pela equipe técnica da DPCA, sem necessidade de retorno a este Conselho. 

 

 

s.m.j., este é o parecer 

 

 

Conselheiro Flavio Carsalade 

21 de setembro de 2022 

 


