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1 INTRODUÇÃO 

Intervenções em áreas urbanas consolidadas revestem-se 
de especial complexidade por terem que considerar, no 
contexto de desigualdades que caracteriza a realidade 
brasileira, as demandas contemporâneas por novas 
funções urbanas, inerentes à dinâmica das cidades, e a 
necessidade de preservação desses espaços enquanto 
registro histórico e locus de práticas sociais, pressupostos 
nem sempre tratados de forma equilibrada. (MORAES & 
GOULART, 2002, p. 69) 

O bairro Lagoinha está presente no tecido urbano de 
Belo Horizonte desde o Plano de Aarão Reis e sua 
localização estratégica junto ao Terminal Rodoviário 
conferiu-lhe, no passado, uma importância cultural como 
histórica zona boêmia e ponto de hospedagem de 
muitos viajantes que chegavam à cidade. 

No entanto, a ocupação desordenada das zonas 
suburbanas nas primeiras décadas do século XX 
conduziu a importantes estudos sobre reestruturação 
urbana, fazendo com que, desde a década de 1930, o 
bairro Lagoinha passasse a ser visto como ponto 
estratégico também para articulação viária municipal. De 
fato, articulando importantes vias estruturantes (como as 
avenidas Cristiano Machado, Presidente Antônio Carlos, 
Dom Pedro II, Nossa Senhora de Fátima e Contorno), o 
bairro teve um papel decisivo na configuração do 
sistema de artérias rádio-concêntricas que  seriam as 
responsáveis pela comunicação da zona urbana com as 
suburbanas nas décadas seguintes. Desde então, o 
bairro vem sofrendo constantes mutilações em sua 
estrutura física, tendo sido preteridos seu papel histórico 
e seu importante acervo arquitetônico em nome da 
articulação centro-bairros. 

Assim, Lagoinha em Estudo surgiu da necessidade de 
se voltar a atenção para o que restou do bairro 
Lagoinha, numa tentativa de se retomar os trabalhos de 
valorização desta área (iniciados pelo Projeto Lagoinha 
em 1995) e, assim, diminuir o débito do município para 
com a cultura e a história desta região. 

1.1 Objetivos 

• identificar os processos urbanos pelos quais 
passou o bairro Lagoinha desde seu 
surgimento até as recentes modificações 
estruturantes trazidas pela duplicação da 
avenida Presidente Antônio Carlos; 

• avaliar a situação atual do bairro em termos 
de sua estrutura urbana e arquitetônica, 
interrelacionando as deficiências e as 
potencialidades (incorporando as discussões 
levantadas pelo Estudo Urbanístico 
subsidiário à Operação Urbana Consorciada 
nas avenidas Presidente Antônio Carlos e 
Dom Pedro I); 

• propor, com base nos aspectos estudados, 
estratégias conceituais e formais na busca 
por um trabalho eficiente de requalificação 
física e cultural da área estudada.  

1.2 Metodologia 

Em 2009 foi iniciada a primeira etapa dos trabalhos,  
consistindo em uma pesquisa de dados secundários 
referentes à região do bairro Lagoinha. Foram 
coletados: 

• estudos/projetos existentes; 
• artigos e trabalhos acadêmicos; 
• legislações pertinentes; 
• mapas e vistas aéreas de diferentes períodos 

históricos; 
• textos referentes ao histórico do bairro. 

Após esta fase, foram feitas visitas de reconhecimento 
para levantamento das primeiras impressões e 
identificação das características gerais e de 
peculiaridades do bairro. Como resultado da coleta 
dos dados secundários e das visitas de 
reconhecimento foi definida a área de estudo, 
justificada a seguir: 

• a área legal do bairro Lagoinha é limitada a 
oeste pela rua Além Paraíba, a norte pela 
Vila São Francisco das Chagas, a leste pelo 
bairro Concórdia (ruas Diamantina, Ponte 
Nova, Itabira, Rio Novo, Pitangui e Formiga) 
e a sul pelo Complexo da Lagoinha; 

• a avenida Presidente Antônio Carlos secciona o 
bairro Lagoinha no sentido norte-sul; 

• as obras de duplicação da avenida Presidente 
Antônio Carlos, neste trecho, demandaram 
várias desapropriações na face leste, a fim de 
viabilizar a instalação de viadutos e alças de 
acesso, aumentando significativamente a 
distância entre as duas partes do bairro, cujas 
relações sociais já estavam enfraquecidas; 

• desta forma, a área de intervenção 
corresponde à área legal do bairro, tendo como 
limite leste a avenida Presidente Antônio 
Carlos.  

Tendo como base a área citada, iniciou-se a etapa de 
levantamentos em campo para se verificar questões 
referentes a: 

• uso e ocupação dos imóveis; 
• engenhos de publicidade; 
• posturas; 
• mobilidade. 

Para algumas temáticas específicas foi solicitada a 
cooperação de outros setores da Prefeitura, no sentido 
de promoverem vistorias ao local e/ou de repassarem 
observações específicas a respeito dos seguintes 
tópicos: 

• arborização; 
• iluminação; 
• mobilidade; 
• patrimônio; 
• legislação. 

Todas as análises foram espacializadas em mapas e 
analisadas em capítulos específicos. 

As questões referentes à inserção regional foram 
analisadas através de consulta ao DadosGeo 1 e às 
informações dos censos de 1991 e 2000 do IBGE. 

A partir de 2011 o diagnóstico passou a ser incorporado 
pelas discussões trazidas pelo Plano Urbanístico para 
viabilização da Operação Urbana Consorciada ao longo 
das avenidas Presidente Antônio Carlos e Dom Pedro I. 

                                                      
 
1 Banco de dados do Núcleo de Planejamento Urbano da 
SMURBE.  
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2 INSERÇÃO REGIONAL 

2.1 Limites e Confrontações 

A Área de Estudo está localizada dentro dos limites do 
bairro Lagoinha na Regional Noroeste de Belo 
Horizonte, marcada pela segmentação de seus bairros 
por barreiras físicas conformadas pelos eixos de ligação 
regional – avenidas Presidente Antônio Carlos, Dom 
Pedro II, Carlos Luz e Teresa Cristina.  Com graves 
problemas de continuidade, a Regional apresenta 
bairros tradicionais de maior dinamismo – bairros Carlos 
Prates, Caiçara, Padre Eustáquio e Coração Eucarístico 
– áreas tradicionais em processo de estagnação 
econômica – bairros Lagoinha, Santo André e Bonfim – 
e áreas de vilas, favelas e espaços residuais – vilas 
Senhor dos Passos, Pedreira Prado Lopes e entorno da 
avenida Presidente Antônio Carlos. 

Por estar localizada em porção limítrofe da Reginal 
Noroeste, a Área de Estudo apresenta peculiaridades 
em relação ao restante da regional e das unidades de 
planejamento (UP), devido, sobretudo, à proximidade 
com a área central da cidade e ao histórico de 
intervenções no bairro (FIGURA 2). 

 
Figura 2 - A Área de Estudo em relação às UP 

Nesta porção a Regional Noroeste se caracteriza pela 
ocupação antiga, alta concentração de pontos de 

sociabilidade e, no entanto, baixo crescimento 
populacional (-0,8) e de domicílios (0,2) entre 1991 e 
2000. Por outro lado, a Unidade de Planejamento 
Antônio Carlos (na qual a Area de Estudo está 
inserida), apresentava em 2000 um número de 
habitante por domicílio mediano (3,2) embora com 
elevado número de imóveis tipo casa (13.656) em 
relação aos imóveis tipo apartamento (3.025). Essa 
relação entre imóveis do tipo casa e tipo apartamento 
(4,51 casa/apartamento) na unidade de planejamento 
Antônio Carlos é muito maior que na unidade de 
planejamento vizinha, Padre Eustáquio (1,22 
casa/apartamento), ilustrando o predomínio de 
edificações residenciais horizontais.  

Esta baixa densidade está relacionada, sobretudo, ao 
processo de substituição de usos em curso desde a 
década de 1970 e, também, às desapropriações para 
implantação do Complexo Viário da Lagoinha e, mais 
recentemente, da duplicação do corredor da avenida 
Presidente Antônio Carlos. Enquanto a substituição de 
usos desestimulou o surgimento de edifícios 
residenciais e o consequente adensamento, as 
desapropriações colaboraram para a estagnação da 
economia e diminuição do número de residentes. 

Através da Figura 3 , percebe-se que a leste , a Área 
de Estudo faz divisa com a porção do bairro Lagoinha 
localizada na margem oposta da avenida Presidente 
Antônio Carlos, seguida do Bairro Colégio Batista e 
parte sudoeste do bairro Concórdia. A definição da 
avenida como limite da Área de Estudo se justifica 
pela observação de que ela não só compromete a 
mobilidade como também define dois modelos de 
ocupação e população distintos.  

Pode-se dizer que essa divisão do bairro Lagoinha 
não ocorria de forma nítida até meados da década de 
1970, época em havia, nas duas porções, um 
sentimento de pertencimento ao mesmo bairro. 
Somente com a conclusão da implantação do 
complexo e a desarticulação do núcleo original do 
bairro, houve uma maior diferenciação entre as duas 
partes. De fato, as novas modificações para 
implantação de corredor de ônibus tipo BRT, 
sobertudo as desapropriações necesssárias para o 
alargamento e as novas limitações para transposição 
da avenida, consolidaram essa ruptura.  

Durante a elaboração deste diagnóstico foi verificado 
uma tendência de que a parte leste da Lagoinha se 
identifique com os bairros próximos (Colégio Batista e 
Concórdia), o que contribuiria para a continuação do 
isolamento do antigo núcleo do bairro.  

Por outro lado, devido à maior densidade demográfica, 
inexistência de processo de estagnação econômica e 
consolidação do uso residencial caracterizado pela 
elevação do padrão construtivo e de renda dos 
moradores, não existe relação de pertencimento dos 
moradores dos bairros Batista e Concórdia com essa 
região da Lagoinha o que prejudica a construção de sua 
identidade.  

Uma possibilidade de reversão desta tendência seria o 
aproveitamento da topografia para reaproximação visual 
e/ou física entre as duas porções do bairro Lagoinha, 
buscando a reconstrução da unidade rompida pelo eixo 
viário.  

A norte , a Área de Estudo faz limite com o bairro São 
Cristóvão e o Conjunto IAPI. Este, inaugurado na 
década de 40, ainda é uma importante referência urbana 
para a região e, como vem acontecendo em situações 
análogas, passa por um processo lento de recuperação 
da imagem de degradação comum aos grandes 
empreendimentos habitacionais. No entanto, as obras 
recentes no entorno do conjunto tendem a contribuir 
para seu isolamento (juntamente com o bairro São 
Cristóvão) em relação ao centro da Lagoinha. Cabe 
destacar que o bairro São Cristóvão se caracteriza 
atualmente por uma ocupação heterogênea e com 
elevado número de lotes vagos por quadra. 

A noroeste  a Área de Estudo é delimitada pelas vilas 
Senhor dos Passos e Pedreira Prado Lopes e pela 
topografia acidentada que leva ao bairro Santro André.  

A duas vilas possuem, juntas, cerca de 9 mil moradores 
em 2.288 domicílios (sendo 1.060 na Vila Senhor dos 
Passos). As vilas apresentaram, entre 1991 e 2000, taxa 
de crescimenrto inferior ao da Regional Noroeste.  A 
ligação com o bairro Lagoinha ocorre preferencialmente 
através da rua Itapecerica, uma vez que a topografia 
não favorece a ligação com a rua Além Paraíba.   

A sudoeste  a Área de Estudo faz divisa com com o 
bairro Bonfim e parte do bairro Carlos Prates. A região 
possui ocupação antiga e, no caso do bairro Bomfim, 
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houve grande estagnação econômica após a década de 
1970 e substituição de usos com atual predomínio de 
galpões, a maior parte subutilizados. 

Por fim, a sul, a Área de Estudo faz limite com o 
Complexo Viário da Lagoinha (que se configura como 
uma barreira entre o bairro Lagoinha e o Hipercentro). 
Importa considerar que o complexo se instalou no local 
da Praça Afonso Vaz de Melo, histórica ligação entre a 
Lagoinha e a região da Rodoviária (através bares, hotéis 
e pensões) e núcleo principal do bairro. Esta ruptura 
promoveu o isolamento e  a estagnação econômica da 
Área de Estudo. O maior potencial de diálogo seria a 
recuperação das relações comerciais, funcionais e, 
sobretudo, culturais entre o centro da cidade e a Área de 
Estudo integradas a novas formas de mobilidade de 
acesso ao bairro.   

 

Figura 3 - A Área de Estudo em relação aos bairros 
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2.2 Condicionantes Físico-Ambientais 

Conforme Figura 4 , o bairro Lagoinha está inserido na 
Macro Bacia do Arrudas e dentro da Bacia Elementar da 
Lagoinha (limitada pelas encostas regulares a partir das 
ruas Além Paraíba e Pitangui, além das encostas 
irregulares das vilas). O principal elemento topográfico e 
de drenagem do bairro é o vale correspondente à 
avenida Presidente Antônio Carlos e que conforma uma 
grande área de baixa declividade no entorno do 
Complexo Viário da Lagoinha, antigo encontro dos 
córregos da Lagoinha e do Pastinho (canalizados, 
respectivamente, na abertura das avenidas Presidente 
Antônio Carlos e Dom Pedro II). 

A relação entre a topografia e a disposição do 
arruamento segue um padrão recorrente onde as vias 
principais estão locadas nos trechos de menor 
declividade (como ruas Itapecerica e Diamantina) 
enquanto as secundárias são locadas nas retas de 
maior aclive (ruas Adalberto Ferraz, Elias Mussi Abuid). 

A região possui poucas áreas verdes, geralmente 
confinadas em praças, interior de alguns lotes ou nas 
áreas remanescentes resultantes das grandes obras 
viárias (incluindo a recente duplicação da avenida 
Presidente Antônio Carlos), o que, aliado a falta de 
arborização nas vias, gera uma imagem urbana árida e 
com ambiência comprometida pela falta de 
sombreamento e de áreas permeáveis. Exceção feita à 
área do Conjunto IAPI, bem arborizada e com um 
microclima mais ameno. 

Não há incidência de manchas de inundação no bairro e 
há incidência de risco de escorregamento apenas nas 
áreas das duas vilas, tendo a vila Pedreira Prado Lopes 
também risco adicional de erosão. 

 

Figura 4 - A Área de Estudo em relação aos condicionantes 
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2.3 Acessibilidade e Mobilidade 

Esta seção do trabalho foi desenvolvida com base em 
levantamentos de campo realizados na área de trabalho 
durante e após as obras de duplicação da Avenida 
Presidente Antônio Carlos (respectivamente em 
novembro de 2010 e março de 2011). Também foram 
considerados dados secundários fornecidos pela 
BHTrans, especialmente sobre carregamento do 
sistema viário e linhas de transporte coletivo. 

Macro-acessibilidade 

O bairro Lagoinha é adjacente ao Hipercentro de Belo 
Horizonte, além de ser um local onde confluem 
importantes eixos arteriais da cidade: avenidas Cristiano 
Machado, Presidente Antônio Carlos, Dom Pedro II e 
Nossa Senhora de Fátima. 

A localização do bairro é o principal motivo pelo qual sua 
ambiência urbana foi fortemente deteriorada. Tal 
deterioração está ligada à sua posição com relação à 
Área Central (delimitada pela avenida do Contorno) e ao 
Hipercentro (localizado em sua extremidade norte). A 
Lagoinha encontra-se contígua à Àrea Central, assim 
como os bairros Floresta, Funcionários, Lourdes e Barro 
Preto, entre outros. No entanto, a configuração do 
sistema de transporte e circulação junto ao bairro 
Lagoinha conforma, nesse lugar, um nó viário, 
responsável pela degradação da ambiência urbana e a 
ligação entre o Hipercentro e a Lagoinha, sobretudo na 
escala dos pedestres. 

 O hipercentro não se localiza no centro geométrico da 
área central (delimitada pela Av. do Contorno) mas em 
sua extremidade norte. A Lagoinha se encontra contígua 
à área central ao norte, sendo consequentemente 
também contígua ao hipercentro. Entretanto, tal fato não 
é suficiente para explicar a degradação da Lagoinha, 
pois outros bairros na mesma situação, como Floresta, 
Funcionários, Lourdes e Barro Preto, não apresentam o 
mesmo desgaste. É a configuração do sistema de 
transporte e circulação que constitui o verdadeiro 
problema da Lagoinha, conforme ilustra o esquema da 
Figura 5 . 

 

 

Figura 5 - Lagoinha, Área Central e o sistema viário arterial 

O sistema viário principal de Belo Horizonte – vias 
arteriais – é majoritariamente radial: a maioria das 
grandes avenidas tem o Centro como foco. A situação 
da linha férrea, que tangencia a área central pelo lado 
norte, faz com que os acessos ao Centro vindos do 
norte sejam feitos necessariamente por viadutos – o 
Ribeirão Arrudas, paralelo à linha férrea, dificulta a 
implantação de trincheiras. No limite entre a Lagoinha 
e o hipercentro encontra-se a confluência de cinco 
importantes corredores de tráfego da cidade: avenidas 
do Contorno, Cristiano Machado, Antônio Carlos, 
Pedro II e Nossa Senhora de Fátima. Assim, para 
conectar estes corredores entre si e com o 
hipercentro, foi necessária a criação de um grande 
complexo de viadutos – o complexo da Lagoinha – 
que implicou em desapropriações, alterações na 
paisagem urbana e desconexão do bairro com a 
região central. 

Sistema Viário 

Apesar de possuir poucos pólos de atração de tráfego, 
um importante aspecto sobre o sistema viário do 
bairro Lagoinha é o fato da região possuir grande 

volume de tráfego de passagem, uma vez que funciona 
como ligação entre importantes corredores viários e a 
Área Central. A maior parte dessas ligações acontece 
através do Complexo Viário e, também, aumenta a 
segregação da região com seu entorno imediato, 
através da criação de barreiras urbanas, a maior parte 
intransponível ao nível da rua. Há também considerável 
volume de veículos que atravessam as vias locais e 
coletoras do bairro indo ou vindo dos bairros a norte, 
nordeste e noroeste da Lagoinha. 

O mapa da Figura 6  mostra os volumes de tráfego no 
sistema viário no horário de pico da manhã (momento 
de maior carregamento). Observa-se claramente a 
concentração do tráfego na Avenida Presidente Antônio 
Carlos e no Complexo Viário da Lagoinha, aspecto 
diretamente ligado à barreira representada por eles. 

 

Figura 6 - Carregamento do sistema viário 

É importante ressaltar que, devido à sua caixa limitada, 
as ruas Itapecerica e Além Paraíba, mesmo com 
volumes de tráfego sensivelmente menores que os dos 
corredores arteriais, também têm sua ambiência urbana 
fortemente compretida pela circulação de veículos.  

O conjunto do sistema viário do bairro Lagoinha pode 
ser separado em dois grupos em função da capacidade 
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viária. De um lado encontram-se as vias arteriais – 
Avenida Antônio Carlos e todo o Complexo Viário da 
Lagoinha – e de outro as vias coletoras e locais – todas 
as demais. Os dois grupos, cada um a seu modo, 
apresentam problemas para o bairro, sobretudo no nível 
local, quando se considera a escala do bairro e dos 
pedestres. 

A única via arterial do bairro Lagoinha é a Avenida 
Antônio Carlos (outras vias arteriais das proximidades 
como as avenidas Cristiano Machado, Pedro II e Nossa 
Senhora de Fátima encontram-se adjacentes a ele, 
porém com impactos evidentes, sobretudo na área do 
Complexo Viário da Lagoinha). 

As ruas Itapecerica, Além Paraíba, Serro e um trecho da 
Rua Rio Novo (entre a Av. Antônio Carlos e a Rua 
Itapecerica) são classificados como vias coletoras. 
Todas as demais vias são vias locais.  

O mapa da página 14 ilustra a classificação viária do 
bairro. 

Cabe observar que as ruas Itapecerica e Além Paraíba, 
que atravessam o bairro do sentido norte-sul, são muito 
estreitas para sua função de vias coletoras, o que é 
agravado pelo fato de operarem em mão-dupla. Este 
problema é particularmente notado no caso da Rua 
Além Paraíba, que apresenta largura inferior a 10m. 

A regulamentação de estacionamento nas vias públicas 
também exerce considerável pressão sobre os espaços 
públicos do trecho em estudo, principalmente nas duas 
vias citadas acima. Quase todos os trechos do sistema 
viário do bairro são regulamentados para 
estacionamento de veículos de ambos os lados da via, o 
que reduz o espaço tanto para pedestres quanto para a 
circulação do transporte particular e público. Assim, os 
estacionamentos na vias estão diretamente relacionados 
com as larguras insuficientes das calçadas e com a 
difuculdades de circulação de veículos. 

A situação, como comentado acima, é particularmente 
grave na rua Além Paraíba que, como as demais, 
também permite estacionamento dos dois lados. Tanto 
as calçadas quanto as faixas para circulação de veículos 
são estreitas. Mesmo operando em mão dupla, nos 
trechos onde há veículos estacionados de ambos os 
lados (situação  que é regulamentar) dois veículos não 
consequem passar em direções opostas. 

Transporte Coletivo 

O trecho em estudo – a oeste da Avenida Antônio 
Carlos – é atravessado por três linhas de ônibus do 
sistema municipal: duas diametrais – 4032 Caiçara-
Savassi e 9402 Santa Inês-Santo André – e uma 
suplementar – 63 Estação Venda Nova-São Cristóvão 

As linhas utilizam sobretudo as ruas Além Paraíba e 
Itapecerica assim como trechos das rua Pedro Lessa 
e Comendador Nohme Salomão. Os pontos de 
embarque de desembarque de passageiros (PED) 
encontram-se nessas vias distribuídos de maneira 
uniforme, conforme ilustra a Figura 7 . 

 

Figura 7 - Linhas de ônibus e PED 

Além dessas linhas que atravessam o área de estudo, 
o bairro, devido à proximidade com a região central e 
à característica radial do sistema viário, é bem 
atendido pelo sistema de transporte coletivo. Um 
grande número de linhas de ônibus atravessa o bairro 
através da Av. Antônio Carlos promovendo ligações 
com praticamente toda a cidade e grande parte da 
região metropolitana – sobretudo os municípios ao 
norte de Belo Horizonte. O bairro Lagoinha também é 

servido por várias linhas que utilizam a Rua Bonfim e 
Av. Pedro II. 

Além dos serviços de ônibus a bairro é também atendido 
pela linha do metrô que tem entre suas estações a 
Estação Lagoinha. O acesso ao metrô se dá pela 
passarela que sai da Praça Vaz de Melo e que também 
conecta o bairro ao hipercentro. 

Pedestres 

A mobilidade de pedestres é atualmente o maior 
problema da relação entre a área de estudo e o entorno 
devido ao já citado impacto do sistema viário. É também 
um grande problema a nível local em função das más 
condições da infraestrutura disponível para a circulação 
de pedestres. 

Circulação local 

As calçadas do bairro Lagoinha são, em sua grande 
maioria, inadequadas para a circulação de pedestres. A 
principal causa da inadequação é sua largura. A grande 
maioria das calçadas possui larguras inferiores àquelas 
previstas tanto na NBR 9050/2004 (Norma Brasileira de  
Acessibilidade) quanto na Lei 8.616/2003 (Código de 
Posturas). A Figura 8  ilustra uma dessas situações. 

 

Figura 8 - Calçada estreita na rua Caxambu 

As calçadas estreitas do bairro Lagoinha se devem em 
grande parte pela limitação das caixas das vias. 
Entretanto, elas contrastam com as áreas de 
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estacionamento presentes em todas as ruas da área de 
estudo (sendo, em muitas delas, de ambos os lados). 

Além das larguras insuficientes, as calçadas do bairro 
apresentam outras deficiências. Muitas delas possuem 
buracos e revestimentos em mau estado de manutenção 
além de degraus que dificultam a circulação. Cabe 
observar que o Código de Posturas proíbe a 
implantação de degraus e desníveis em calçadas com 
menos de 14% de declividade (FIGURA 9).  

 

Figura 9 - Degraus em calçada da rua Serro 

A Seção 4.2 (Uso do Espaço Público) traz mais detalhes 
sobre a situação das calçadas na área de estudo. 

Com relação às travessias para pedestres o bairro 
também se encontra em situação precária. Apenas cinco 
interseções contam com faixas de travessia demarcadas 
no piso:  

• Início da Rua Itapecerica (junto ao Complexo 
Viário); 

• Início da Rua Além Paraíba (junto ao Complexo 
Viário); 

• Interseção das ruas Além Paraíba e Adalberto 
Ferraz; 

• Interseção das ruas Itapecerica e Adalberto 
Ferraz; 

• Interseção das ruas Itapecerica e Rio Novo 
(esta sendo a única travessia semaforizada do 
trecho). 

A situação das travessias para pedestres é agravada 

por suas más condições de manutenção. As pinturas 
não estão visiveis e, no caso das faixas junto ao 
Complexo Viário, são, atualmente, quase 
imperceptíveis. 

Deve-se acrescentar que mesmo as interseções com 
a Av. Antônio Carlos, que recentemente recebeu 
obras de melhoria, não foram contempladas com 
sinalização horizontal para travessia de pedestres. 

Acesso aos bairros lindeiros 

O acesso aos bairros vizinhos pelos pedestres, além 
de ser prejudicado pelas condições das calçadas, 
também o é pelas barreiras formadas pelo sistema 
viário arterial – Complexo da Lagoinha e Avenida 
Antônio Carlos. 

O acesso à área central, por parte dos pedestres, se 
faz exclusivamente pela passarela que tem início junto 
à Praça Vaz de Melo e chega no  centro ao lado do 
Terminal Rodoviário, o que obriga os pedestres a 
prolongar seu percurso independentemente de suas 
origens e destinos. A passarela também é o único 
acesso à estação de metrô Lagoinha.  

A Figura 10  ilustra a localização da passarela, da 
estação de metrô, assim como a configuração dos 
obstáculos formados pelo complexo viário e pela 
Avenida Presidente Antônio Carlos. A Figura 11  
ilustra a chegada da passarela na Lagoinha. 

 

Figura 10 - Obstáculos e transposições 

 

Figura 11 - Ligação aérea entre a Lagoinha e a Área Central 
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2.4 Legislação 

Pela análise do zoneamento proposto pela Lei 
7.166/1996  (FIGURA 12) percebe-se que, à exceção da 
face sul do bairro junto ao Complexo Viário da Lagoinha 
2, todo o bairro Lagoinha está dentro de uma Zona de 
Adensamento Restrito do tipo 2 (ZAR-2). Segundo o Art. 
8º desta lei, a ZAR-2 caracteriza regiões com 
desestímulo à ocupação, seja pelas adversidades 
topográficas, pelas articulações viárias precárias (ou 
saturadas) ou pela deficiência na infraestrutura de 
abastecimento de água ou esgotamento sanitário. Do 
Anexo V da Lei 7.165/1996 e Anexo VI-A da Lei 
7.166/1996 extraem-se os seguintes parâmetros 
urbanísticos para esta zona:  

• Coeficiente de Aproveitamento: 1 (básico) / 1,3 
(máximo); 

• Quota de Terreno por Unidade Habitacional: 
45m²/un; 

• Taxa de Permeabilidade: 10% (para terrenos 
com área menor ou igual a 360m²) ou 20% 
(para terrenos com área maior que 360m²); 

• Altura Máxima na Divisa: 5m. 

Assim, percebe-se nos parâmetros acima a 
caracterização de uma área de baixa verticalização, 
porém não tão permeável quanto deveria ser. 

As duas vilas a norte do bairro (Senhor dos Passos e 
Pedreira Prado Lopes) são caracterizadas na Lei como 
Zonas de Especial Interesse Social  do tipo 1(ZEIS-1). O 
Art. 12 da Lei 7.166/1996 caracteriza a ZEIS-1 como 
regiões ocupadas por população de baixa renda, de 
forma desordenada e nas quais há o interesse público 
de se promover programas habitacionais de urbanização 
e regularização, na tentativa de integrá-las à malha 
urbana e promover a melhoria da qualidade de vida de 
seus moradores. Nesse sentido, importa considerar que 
ambas vilas já possuem os respectivos Planos Globais 
Específicos (PGE) elaborados. 

                                                      
 
2 Definido como Zona de Adensamento Preferencial (ZAP). 

Figura 12 – A Área de Estudo em relação à legislação vigente 
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A importância histórica do bairro Lagoinha na 
construção da memória coletiva da cidade e sua 
localização estratégica junto à principal articulação viária 
de Belo Horizonte explicam a incidência de instrumentos 
urbanísticos na Lei 7.166/1996 que favorecem tanto o 
primeiro aspecto (sua classificação dentro de uma Àrea 
de Diretrizes Especiais) quanto o segundo (sua inserção 
parcial nas manchas de Operações Urbanas 
Consorciadas). 

De fato, o bairro Lagoinha é englobado dentro de uma 
Área de Diretrizes Especiais (ADE) (FIGURA 13) 
destinada, segundo o Art. 88 da Lei 7.166/1996, à 
proteção do patrimônio cultural e paisagem urbana, à 
requalificação de áreas degradada/estagnadas e ao 
incremento do desenvolvimento econômico. Para estes 
aspectos, a Lei traz como indicações: 

• o levantamento dos imóveis passíveis de 
inventário e tombamento; 

• o estímulo à permanência do uso residencial e 
das atividades econômicas tradicionais; 

• o estímulo à definição de novas atividades 
(compatíveis com as existentes) e ao 
desenvolvimento de novas vocações 
econômicas. 

Porém, desde a revisão da Lei 7.166/1996 em 2010, o 
bairro Lagoinha está parcialmente inserido nas manchas 
para Operação Urbana Consorciada 3 (FIGURA 13) ao 
longo da Avenida Presidente Antônio Carlos e dentro do 
raio de 600m da Estação de Metrô da Lagoinha. Para as 
duas manchas a Lei define as seguintes finalidades 
(arts. 69-L e 69-M): 

• ampliação e melhoria da rede viária local, 
melhorando o acesso à Estação de Metrô da 
Lagoinha; 

• implantação de equipamentos estratégicos para 
o desenvolvimento urbano e para o sistema de 
transporte; 

• implantação de novos espaços públicos; 
• otimização das áreas envolvidas em 

intervenções urbanísticas de porte; 

                                                      
 
3 Áreas delimitadas para intervenções coordenadas pelo Poder 
Público visando a transformações estruturais, melhorias sociais 
e valorização ambiental nos locais onde se inserem. 

• reciclagem de áreas subutilizadas. 

Conforme Art. 69 da Lei 7.165/1996, nas áreas 
inseridas para Operações Urbanas Consorciadas, 
após definição de lei específica, poderão ser previstas 
modificação de índices e características de 
parcelamento, ocupação e uso do solo/subsolo, bem 
como as alterações das normas edilícias, além da 
regularização de construções, reformas ou ampliações 
executadas em desacordo com a legislação vigente. 

Em um primeiro momento, as áreas incluídas nos 
limites destas operações passam a ter o Coeficiente 
de Aproveitamento Básico (Cab) limitado a 1 (fato que 
não afeta a condição do bairro Lagoinha, por já 
possuir este coeficiente). No entanto, após a lei 
regulamentar, o Poder Público poderá, nas áreas de 
Operação Urbana Consorciada, emitir Certificados de 
Potencial Adicional de Construção (CEPAC) e utilizar 
a Outorga Onerosa do Direito de Construir (ODC).  

A ODC permite que o direito de construir possa ser 
exercido acima do CAb adotado, mediante 
contrapartida a ser prestada pelo beneficiário 
(conforme Art. 74-J da Lei 7.165/1996). Já os CEPAC 
poderão ser emitidos pelo Município em quantidade 
determinada, sendo alienados em leilão ou utilizados 
diretamente no pagamento das obras necessárias à 
própria operação. Ainda que seu negócio seja livre, 
apenas poderão ser convertidos em direito de 
construir unicamente nas áreas objetos das operações 
(segundo o Art. 34 da Lei 10.257/2001). Importante 
destacar que os potenciais adicionais de construção 
serão conhecidos mediante  Estudo de Estoque de 
Potencial Construtivo Adicional (Art. 74-K da Lei 
7.165/1996), o qual deverá considerar: 

• a capacidade do sistema de circulação; 
• a infraestrutura disponível; 
• as limitações ambientais e de paisagem 

urbana; 
• as políticas de desenvolvimento urbano. 

Diante destas considerações e, acreditando no 
potencial de transformação estrutural das Operações 
Urbanas Consorciadas, sugere-se que o limite da 
Operação Urbana Consorciada ao longo da Avenida 
Presidente Antônio Carlos englobe o restante da área 
do bairro Lagoinha a oeste (estendendo-se para a rua 
Além Paraíba) e a sul (incorporando os limites do 

bairro junto ao Complexo Viário da Lagoinha), e que se 
estenda também a norte do bairro, abrangendo as vilas 
Senhor dos Passos e Pedreira Prado Lopes, além do 
conjunto IAPI, de forma que estas áreas possam ser 
beneficiadas com os recursos provenientes da venda 
dos potenciais adicionais de construção. 

 

Figura 13 - Sobrezoneamentos incidentes na Área de Estudo 
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3 ANÁLISE HISTÓRICA 

Este capítulo traça um panorama da história do bairro 
Lagoinha mesclada à história da própria cidade de Belo 
Horizonte.  Serão feitos paralelos entre os principais 
acontecimentos na capital mineira e seus reflexos 
diretos na configuração espacial do bairro, desde os 
primeiros anos do século XX até os dias atuais. 

A respeito do bairro Lagoinha será feito um estudo 
comparativo da evolução do seu traçado e de seus 
rearranjos em função das grandes demandas viárias 
propostas desde a abertura da Avenida Presidente 
Antônio Carlos.  

Para a análise, foram utilizados mapas, fotos aéreas, 
levantamentos orto-retificados,  imagens de satélite e 
projetos, os quais foram redimensionados e realinhados 
de maneira a obter uma correspondência mais próxima 
que facilitasse a comparação entre eles.  

3.1 Primórdios de Belo Horizonte 

Através da análise de Andrade e Magalhães (1998) 
pode-se perceber que a Proclamação da República no 
Brasil em 15 de novembro de 1889 representou o ponto 
de partida para que, imbuídos dos ideais positivistas, os 
governadores dos estados fossem orientados pelos 
republicanos a investirem na consolidação de novas 
capitais, como símbolo do novo regime. De fato, a 
Constituição Política do Estado de Minas Gerais de 
1891 já indicava a mudança da capital, uma vez que 
Ouro Preto vinha se mostrando inoperante como tal. 
Após divergências entre os grupos políticos dominantes 
fica determinada a escolha de Curral d’El-Rei como a 
localidade destinada a receber o novo projeto da capital, 
com a criação da Comissão Construtora da Nova 
Capital, sob o comando do engenheiro Aarão Reis. 

Belo Horizonte é então traçada a partir do Parque 
Municipal, localizado junto ao Ribeirão Arrudas, e ao 
lado do qual são posicionadas a Avenida Afonso Pena – 
a mais larga da cidade, com 50m de largura – e a Praça 
da República (atual Praça Afonso Arinos) – ponto 
convergente de importantes eixos (FIGURA 14), a 
saber: 

• Avenida da Liberdade (atual Avenida João 
Pinheiro), promovendo a conexão com a 
Praça da Liberdade; 

• Avenida Álvares Cabral, promovendo a 
conexão com a Praça da Federação (atual 
Praça da Assembléia); 

• Avenida Paraopeba (atual Avenida Augusto 
de Lima), promovendo a conexão com a 
Praça da Municipalidade (atual Praça Raul 
Soares). 

 

Figura 14 - Fragmento do Plano de Aarão Reis 

Ainda, nos extremos da avenida principal são 
propostos uma igreja na Praça do Cruzeiro (atual 
Praça Milton Campos) e um mercado na Praça 14 de 
Fevereiro (atual Praça Rio Branco). As demais vias se 
desenvolvem, de forma rigorosamente ortogonal, 
conforme 2 ordenamentos: 

• o primeiro, paralelo às avenidas da Liberdade e 
Paraopeba, destinados a ruas com 20m de 
largura; 

• o segundo, paralelo às avenidas Afonso Pena e 
Álvares Cabral, destinados a avenidas com 
35m de largura. 

Todo este conjunto é encerrado por uma avenida 
circular – Avenida 17 de Dezembro (atual Avenida do 
Contorno) – conformando, então, a Zona Urbana ou “o 
espaço da Ordem” (ANDRADE e MAGALHÃES, 1998, 
p. 44). Para além deste limite se desenvolvem a Zona 
Suburbana – de geometria irregular por se adaptar de 
forma mais natural ao sítio – destinada a sítios e 
chácaras, e a Zona Rural, no anel mais externo, 
destinada ao abastecimento e alimentação das demais 
áreas (FIGURA 15). 

 

Figura 15 - As três zonas de ocupação de Belo Horizonte 

E, assim, Belo Horizonte se torna 
a primeira capital da República a projetar, planejar e 
organizar o espaço urbano fundamentalmente a partir de 
um saber técnico. (FJP, 1997, p. 23) 

• Lagoinha 
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3.2 A Lagoinha em projeto 

Conforme a Figura 16 , no traçado proposto para a 
Seção VI da Zona Suburbana (denominação oficial para 
o bairro Lagoinha) percebe-se a representação de vias 
que efetivamente foram executadas (ruas Bonfim, Além 
Paraíba, Itapecerica e Diamantina, além da Rua do 
Ramal – atualmente Avenida Nossa Senhora de 
Fátima). 

Ao mesmo tempo, algumas vias e praças representadas 
não foram executadas, como as ruas Rio Preto, Rio 
Novo e do Serro (apesar dos topônimos existentes) e as 
praças no encontro destas vias. 

Vale destacar a presença do Córrego do Pastinho e do 
Córrego da Lagoinha (este último não representado no 
mapa) os quais, posteriormente canalizados, passariam 
a abrigar as avenidas Dom Pedro II e Dom Pedro I (atual 
Avenida Presidente Antônio Carlos) respectivamente. 

De uma forma geral, o principal contraponto a ser feito 
com relação à área urbana é o traçado irregular da zona 
suburbana, em busca de uma melhor adaptação ao 
terreno natural. A linearidade das vias visava a 
conformação de eixos de visada com a proposição de 
praças em pontos focais, evidenciando, mesmo na zona 
suburbana, a influência do desenho urbano baseado nas 
idéias positivistas. Ainda assim, esta proposta nunca 
seria executada desta forma, revelando que a 
adaptação à topografia acabou, enfim, prevalecendo 
sobre o desenho urbano. 

 

 

 

Figura 16 - Traçado proposto para o bairro Lagoinha, 1895 
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3.3 Belo Horizonte – de 1897 a 1920 

A nova cidade é inaugurada em 12 de dezembro de 
1897, com muitos edifícios construídos em meio a 
poeira. (FIGURA 17) 

 

Figura 17 - Inauguração de Belo Horizonte em 1897 

Conforme Andrade e Magalhães (1998), na Zona 
Urbana tem-se início a ocupação dos vetores prioritários 
a partir da Avenida Afonso Pena, sendo os principais 
núcleos as regiões próximas às praças da Estação 
(rumo ao Mercado Municipal) e da Liberdade (bairro dos 
Funcionários). Os bairros Serra e Lagoinha 
(respectivamente seções I e VI da Zona Suburbana) 
foram os únicos fora da Zona Urbana priorizados no 
planejamento inicial da ocupação de Belo Horizonte, 
conforme se percebe no Officio nº 26 de 23 de Março de 
1895, elaborado por Aarão Reis, apresentando ao 
Governo de Minas as plantas da nova cidade: 

Para a localisação dos primeiros 30.000 habitantes estam 
reservadas apenas as secções I á VII da área urbana (com 
4.394.212 m²) e as I e VI da zona suburbana (com 
3.855.993 m²), comprehendidas todas na facha 
determinada por duas linhas parallelas traçadas pelos 
eixos das avenidas Christovão Colombo e Araguaya [atual 
Avenida Francisco Sales]. (REIS apud SALGUEIRO, 1997, 
p.274) 

Este mesmo ofício cita também a simbologia adotada na 

planta de lotes para diferenciar: 

• os lotes dados em pagamento a antigos 
proprietários de Curral del Rey (letras BH); 

• os quarteirões e lotes a reservar (letras R e 
r);  

• os lotes destinados aos funcionários públicos 
(letra F); 

• os lotes destinados aos ex-proprietários de 
Ouro Preto (letra P) marcados metade na 
zona urbana e metade na zona suburbana, 
de forma a permitir escolha. 

Os lotes da Lagoinha receberam todos esta última 
marcação. 

 

Figura 18 - Área central de Belo Horizonte, década de 1910 

No entanto, conforme Moraes e Goulart (2002), já no 
começo da ocupação de Belo Horizonte, as 
dificuldades de assentamento da população mais 
pobre levaram a uma série de reparcelamentos e 
desmembramentos das colônias agrícolas situadas 
nas zonas suburbanas, para utilização com fins 
habitacionais. Sobre estas áreas, inicialmente, não 
incidiram controles rígidos de uso e ocupação, uma 
vez que o foco das atenções permanecia na área 
central da cidade (FIGURA 18). Assim, novos 
povoamentos vão surgindo nas proximidades das 
paradas do trem e dos bondes, tais como os bairros 
Santa Efigênia e Gameleira. Com isso, 

Em 1912, Belo Horizonte tinha 70% dos 38.000 

habitantes fora da zona urbana, predominantemente nos 
bairros da Lagoinha, Floresta, Santa Efigênia, Calafate e 
nas Colônias Agrícolas. O Centro Comercial delineia-se 
entre a Estação e a Praça do Mercado, no início da 
Avenida Afonso Pena; as classes mais aquinhoadas 
procuram o bairro dos Funcionários e, na 1ª Seção 
Suburbana, o da Serra. Calafate, Barro Preto e Carlos 
Prates abrigam operários e imigrantes. (ANDRADE e 
MAGALHÃES, 1998, p. 47) 

Conforme mencionado por Lemos (1998), as primeiras 
residências (conhecidas como ‘casas-tipo’) foram 
construídas também pela Comissão Construtora, com 
base no Decreto nº 818, de 15 de abril de 1895. Neste 
decreto estabeleceu-se seis padrões de construção (de 
A a F, sendo o primeiro mais simples e o último mais 
sofisticado) cujos custos eram proporcionais a seis 
classes de vencimentos dos funcionários de Ouro Preto 
(FIGURA 19). O documento explicita também a forma 
de financiamento destas construções pelo Estado e as 
formas de pagamento pelos funcionários, com base em 
seus vencimentos anuais. 

A arquitetura predominante é a eclética, sob influência 
da École des Beaux-Arts e com a contribuição direta dos 
imigrantes italianos, que vinham da Europa 
influenciados por esta tendência estilística. Devido a 
ausência de produção nacional, muitos materiais foram 
importados, chegando a Belo Horizonte previamente 
montados.  

 

Figura 19 - Residência-tipo à Rua Sapucaí 
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3.4 Lagoinha – de 1897 a 1920 

Neste contexto se consolida o bairro Lagoinha, que 
rapidamente se povoou, assim como vários bairros 
suburbanos às margens da Avenida do Contorno. Sua 
ocupação ocorreu antes mesmo que a de vários dos 
bairros “urbanos” situados dentro dos limites da Avenida 
do Contorno e foi catalisada pelo preço da terra mais 
acessível e pelo menor controle da ocupação na 
periferia. Nesse sentido, Machado (1990) informa que 2 
fatores tiveram influência para este rápido povoamento 
do bairro: sua posição geográfica e a imigração italiana. 

De fato, a proximidade em relação à região central da 
cidade (e consequentemente ao comércio) bem como às 
estações ferroviária e rodoviária favoreceram no bairro o 
estabelecimento de “bares, casas de diversão noturnas, 
casas comerciais e pensões para atender a essa 
população, itinerante ou não” (MACHADO, 1990, p.33), 
consolidando-se a Lagoinha como uma extensão da 
região central. (FIGURA 20) 

A presença italiana (em um primeiro momento para 
suprimento de mão-de-obra operária na construção da 
cidade) rapidamente se consolidou no bairro, 
principalmente com a expansão urbana para o setor 
norte, uma vez que novas famílias italianas acabaram 
sendo atraídas pelos seus compatriotas, já 
estabelecidos física e financeiramente na nova capital.  

Estes mesmos italianos acabaram se convertendo em 
“elementos dinamizadores da economia do município”, 
(MACHADO, 1990, p. 34), fundando fábricas, indústrias, 
além de restaurantes, bares, etc. na Lagoinha ou dentro 
da Avenida do Contorno. 

Os efeitos do crescimento populacional do bairro, no 
entanto, vão sendo sentidos através das inúmeras 
solicitações de melhorias urbanas para o bairro feita por 
moradores locais. Para Machado (1990, p. 48) 

A consulta aos jornais mineiros até 1930, por exemplo, nos 
mostrou que as dificuldades vivenciadas pelo bairro não 
são recentes, mas datam do início do século. Além dos 
problemas exaustivamente enumerados (brigas, prisões, 
tumultos, crimes), verificamos a existência de muitos 
outros que demandavam uma atenção maior por parte das 
autoridades competentes, em especial no tocante ao 
saneamento básico. 

Edições do Jornal do Povo, de 1900, trazem 
solicitações de moradores da “Alagoinha” de ligações 
de água, iluminação pública e, inclusive, aparelho 
“telephonico”. 

Junto com as solicitações vêm as constantes 
denúncias de descaso da administração pública para 
com o bairro. Do jornal A Época, de 1905,  

Insuportável mao cheiro de lama que existe nas 
immediações do barracão dos tropeiros à Lagoinha, 
feita pelas águas que correm de uma casa a rua 
Itapecerica. 

Do jornal Diário de Noticias, de 1908,  
O mattagal naquelle local [Rua Estrada de Ferro] cresce 
desassombradamente; e os srs. Fiscais que por ali 
passam não vêm e nem attendem as innumeras 
reclamações que lhes fazem os que lá habitam.  

Do jornal O Tempo, de 1912, 
Esse trecho [a Rua do Ramal], está muitíssimo mal 
tratado, transformado em atoleiro, a ponto de impedir o 
transito por elle. 

Descaso este com claros reflexos na segurança do 
bairro, que acabaria ficando historicamente conhecido 
como local de marginais e de boêmios. Fato 
exemplificado pela notícia do jornal Diário de Minas, 
de 1914, onde se lê que  

O formigamento de gatunos na Lagoinha cresce de mais 
para mais. Raro alli é o habitante que possa dormir 
calmamente a noite. 

 

O mesmo jornal, em notícia de 1916 informa que 
“continuam os gatunos baratos a operarem com 
instância contra a propriedade alheia.” 

Porém, paulatinamente a Prefeitura foi promovendo 
serviços de urbanização no bairro, em virtude das 
constantes solicitações motivadas pelo rápido 
crescimento populacional apresentado. O jornal Diário 
de  Minas, de 1911, informa que 

O dr. Prefeito da Capital ordenou que, a partir de hoje, seja 
diariamente removido o lixo nas ruas Itapecerica, Alem 
Parayba e Bom fim do bairro da Lagoinha.  

Do mesmo jornal, em 1914, 
Encontraram-se em optimo andamento os serviços que 
estão sendo executados actualmente por alta comissão 
consistindo na construção de linha aductora de ferro 
fundido, de diãmetro de 40, que irá alimentar o novo 
reservatório, exclusivamente destinado aos bairros altos, 
Lagoinha, Bomfim, Floresta, etc. 

Por fim, também do mesmo jornal, em 1919, a 
informação de que 

O sr. dr. Antônio Mourthé, director de obras, de accordo 
com o sr. dr. Pedro Paulo, director de hygiene da 
Prefeitura, attendendo a várias solicitações que lhe tem 
sido dirigidas, vai providenciar no sentido de serem 
melhoradas as condições hygiênicas das ruas do Turvo e 
Adalberto Ferraz, no populoso bairro da Lagoinha. 

[...] Conhecedores de que somos, do péssimo estado 
sanitário daquella parte da cidade. 

 

Figura 20 - Vista geral da Lagoinha por volta de 1910 
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Fatos de grande importância para o bairro neste período 
foram:  em 1913, a inauguração da linha de bondes ao 
longo da Rua Itapecerica e, em 1914, o lançamento da 
pedra fundamental da Igreja Nossa Senhora da 
Conceição, a fundação da Corporação Musical Nossa 
Senhora da Conceição e a inauguração do Grupo 
Escolar Silviano Brandão. Este, com cerca de 420 
alunos, era um dos mais importantes da cidade. 

Na Planta Geral de Belo Horizonte de 1920 (FIGURA 
21), “primeiro documento cartográfico a retratar a 
conformação física da cidade na sua realidade, 
distinguindo-se dos projetos urbanos da Comissão” 
(FJP, 1997, p.36), é possível notar que a Lagoinha já 
possui sua estrutura principal de vias consolidada, 
contando, inclusive, com o largo conhecido como Praça 
da Lagoinha, junto à ponte que faz a conexão com a  
Praça 14 de Fevereiro e o Mercado Municipal (atual 
região da Rodoviária). 

Nota-se a presença de grandes quadras como as 
limitadas por Rua Itapecerica - Rua Adalberto Ferraz - 
Rua Além Parahyba - Rua do Serro ou Rua Além 
Parahyba - Rua do Bonfim - Rua do Ramal - Rua do 
Serro. O parcelamento das quadras, por sua vez, é feito 
em grandes glebas, algumas se estendendo de uma rua 
a outra. Quando comparados os lotes da área interna à 
Avenida do Contorno com estes da Lagoinha, fica vísivel 
a grande dimensão das glebas.  

Porém, já se percebem alguns parcelamentos em lotes 
menores, mais comerciais, principalmente na porção 
noroeste do bairro, acima da Rua do Serro, como indício 
de uma ocupação de caráter mais popular, dados o 
tamanho dos lotes e a distância com relação à área 
central da cidade.  

Figura 21 - Traçado do bairro Lagoinha,1920 
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3.5 Belo Horizonte – de 1921 a 1930 

Em 1920, a cidade já conta com 55.000 habitantes, 
número que passará para 140.000 até 1930, conforme 
Andrade e Magalhães (1998). Este crescimento 
populacional se dá de forma desigual no tecido urbano, 
apresentando a área central grandes áreas vazias em 
detrimento de um maior adensamento das periferias e 
de novos vetores de expansão (sobretudo para oeste, 
impulsionado pela Estrada de Ferro Central do Brasil). 

Num balanço do desenvolvimento urbano da capital até 
1930, os dados estatísticos da Seção de Cadastro 
demonstravam o relativo esvaziamento da zona urbana e o 
crescimento da zona suburbana para além dos limites 
propostos pela Comissão Construtora, e a ocupação das 
áreas rurais (FJP, 1997, p. 40). 

Ao mesmo tempo, algumas regiões já podem ser 
identificadas pelos usos predominantes que nela 
ocorrem: região hospitalar no Bairro Santa Efigênia, 
região de pequenas indústrias nas proximidades da 
Praça da Estação, região comercial no entorno da Praça 
Sete, entre outros. 

 

Figura 22 - Rua da Bahia, década de 1920 

Neste período, a cidade prossegue com as construções 
das residências-tipo, dos edifícios públicos e demais 
edificações. Ao mesmo tempo, conforme Lemos (1998) 
difunde-se no centro comercial a tipologia dos sobrados 
de uso misto. Toda esta arquitetura, aliada à 

regularidade extrema das ruas, avenidas e da própria 
arborização são responsáveis pelo que Andrade e 
Magalhães (1998, p.51) definem como uma imagem 
de “desoladora uniformidade”. (FIGURA 22) 

Ao longo da década de 1920, porém, o ecletismo irá 
se diluir, dando lugar a linguagens arquitetônicas 
conhecidas como bungalows, neo-colonial e, 
posteriomente, proto-modernas. Ao mesmo tempo, 
praças e demais espaços públicos passarão por 
remodelações em estilo francês, conforme Lemos 
(1998) e as demolições de importantes edifícios do 
início da cidade (como o Mercado Municipal e a 
Estação Central de Minas) simbolizarão a busca 
constante do município pela vanguarda.  

Fato notável deste período é a Lei 226/1922, em 
especial os artigos: 

Art. 2.° Nas construcções ou reconstrucções de pred ios 
urbanos ou suburbanos, situados no alinhamento das 
ruas, a altura será: 

a) no minimo de cinco metros; 

b) no maximo de duas vezes e meia a largura da rua, 
quando esta fôr de menos de doze metros; 

c) no maximo de tres vezes a largura da rua, quando 
esta fôr de mais de doze metros; 

Paragrapho unico. Nos lotes de esquina a media da 
largura será a da via mais larga. 

[...] 

Art. 7.° Fica prohibida  a construcção ou reconstrucção 
de predios de um só pavimento: 

a) na avenida Affonso Pena entre a praça Rio Branco e 
Benjamim Constant; 

b) na rua da Bahia entre as avenidas do Contorno e 
Alvares Cabral; 

c) na avenida Paraná entre as ruas Caetés e Tamoyos; 

d) na avenida Amazonas entre a rua Tamoyos e praça 
da Estação; 

e) na praça Sete de Setembro; 

f) na praça rio Branco; 

g) na avenida do commercio; 

h) na rua dos Caetés; 

i) nas ruas Espirito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, 
entre a avenida do Commercio e rua Tupys; 

j) na rua Tamoyos, Carijos e Tupynambás, entre a rua 
da Bahia e avenida Paraná. (BELO HORIZONTE, 1922) 
(grifos nossos) 

No que é complementada pela Lei 264/1923, de onde se 
destaca o artigo abaixo: 

Art. 2.° Na zona mencionada no art. 7.° da citada l ei n. 
226, serão permitida as construcções contiguas, tratando-
se de predios destinados a fins commerciaes, ou em que 
apenas o pavimento superior se destine á habitação 
permanente, respeitadas as condições Hygienicas de 
arejamento, boa ventilação e illuminação, e observando as 
prescripções. (BELO HORIZONTE, 1923) (grifos nossos) 

Assim, a aplicação do Art. 2º da Lei 226/1922, permite: 

• para as ruas de 20m de largura, prédios de até 
60m de altura (equivalente a cerca de 20 
pavimentos); 

• para as avenidas de 35m de largura, prédios de 
até 105m de altura (equivalente a cerca de 35 
pavimentos); 

• para a Avenida Afonso Pena (única com 50m 
de largura), prédios de até 150m de altura 
(equivalente a 50 pavimentos). 

Tem-se aí a opção do município pela verticalização 
(FIGURA 23). 

 

Figura 23 - Palacete Thibau 
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3.6 Lagoinha – de 1921 a 1930 

Nesta época, o bairro Lagoinha se mostra como um dos 
mais populosos e conhecidos  da cidade, pelas razões 
já expostas, sendo consolidadas suas principais 
referências simbólicas. 

A Praça da Lagoinha congrega os principais 
estabelecimentos comerciais do bairro, devido a sua 
proximidade com a área comercial da zona urbana, com 
a qual se conecta através da ponte da Lagoinha 
(FIGURA 24). 

O jornal O Horizonte, de 1923 se faz de porta-voz da 
população local, solicitando ao Poder Público o 
alargamento da referida ponte: 

A ponte, além de bem estragada, é muitíssimo estreita, 
offerecendo constantes occasiões para desastres, pois por 
ali passam transentes, bondes, enterros, grande número 
de carroça e automóveis, tropas, etc. 

Parece-nos que nessa parte é o logar de movimento mais 
intenso da Capital, principalmente pela manhã e à tarde 
em que o povo vae e volta de seus trabalhos na cidade. 

 

Figura 24 - Praça da Lagoinha, década de 1920 

Nesta praça localiza-se a Casa Bello Horizonte, da 
família Vaz de Mello, uma das mais influentes no bairro. 
O estabelecimento é especializado no gênero de secos 
e molhados, fornecendo “gêneros para toda a cidade, 
entregues em carroças puxadas por burros” 
(MACHADO, 1990, p.40). Por esta razão, a grande 

presença de roceiros na praça, trazendo produtos 
para o mercado e comprando outros para seu 
consumo.  

Outra referência, a Igreja Nossa Senhora da 
Conceição, é oficialmente inaugurada em 05 de 
novembro de 1923, constituindo-se em “um núcleo em 
torno do qual se desenvolveu uma cultura religiosa, 
social e musical” (MACHADO, 1990, p. 39). 

O Grupo Escolar Silviano Brandão segue crescendo 
em importância; razão pela qual, em 1927, passará a 
abrigar também uma escola noturna. 

É desta época também a construção da residência 
eclética à rua Itapecerica, nº 579, conhecida como 
“Casa da Loba” (FIGURA 25) 4. Construída com 
materiais importados, mármores na escada, lustres 
europeus, portões e grades de ferro, conforme 
Machado (1990), era de propriedade do italiano João 
Abramo. 

 

Figura 25 - Casa da Loba 

No entanto, talvez um dos fatos mais marcantes deste 
                                                      
 
4 Denominação dada pelo fato de conter em seu frontão uma 
réplica da Lupa Capitolina, histórica estátua de bronze que 
retrata duas crianças – Rômulo e Remo – sendo alimentadas 
por uma loba. A escultura é a figura-símbolo da formação de 
Roma – segundo a mitologia romana, Rômulo foi o fundador 
da cidade  e seu primeiro rei – e sua presença na residência 
faz referência à nacionalidade italiana de seu proprietário. 

período será o início dos trabalhos de desapropriação 
das margens do Córrego da Lagoinha para a abertura 
de uma avenida sanitária, conforme Decreto 19/1927, 
abaixo transcrito:  

Considerando ser de necessidade publica a conclução de 
uma avenida sanitária ao longo do córrego chamado 
"Lagoinha", o qual será canalizado; 

Considerando ser de evidente precisão para a higiêne 
pública a construção dos emissários de esgôto sanitário 
nas duas margens do referido córrego, de módo a receber 
as águas servidas das casas construidas em sua bacia e 
que forma o bairro denominado "Lagoinha"; 

Considerando que a Saúde Pública reclama a drenagem 
dos terrenos ribeirinhos, ao dito córrego, os quais, sendo 
pantanosos, constituem permanente ameaça à 
salubridade do bairro; 

Considerando que a canalização do córrego se impões 
para a tranqüilidade das casas ribeirinhas quais que 
anualmente prejudicadas com as cheias; 

Considerando que a capacidade de tráfego da rua 
Itapecerica, já está esgôtada, sendo permanente ali o 
perigo de desastres, com sacrifícios de vidas, e que a 
abertura desta avenida vai desafogar o transito na rua 
aludida: 

Decreta, de acôrdo com a lei n. 319, a desapropriação dos 
terrenos necessários à abertura de uma avenida sanitária 
ao longo do córrego da Lagoinha, desde a rua Formiga até 
a rua do Ramal. (BELO HORIZONTE, 1927) 

Este fato marcará, de forma decisiva, o início de uma 
série de reestruturações viárias que afetarão de forma 
decisiva o aspecto bucólico do bairro. (FIGURA 26)  

 

Figura 26 - Vista da Lagoinha, década de 1920 



LAGOINHA EM ESTUDO – ANÁLISE HISTÓRICA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - 2011 22 

 

Pela planta de 1930 (FIGURA 27), a região da Lagoinha 
encontra-se bem ocupada, se comparada com o Bonfim. 
Percebe-se que as grandes quadras começam a ser 
reparceladas, apesar das glebas permanecerem, na sua 
maioria, com os tamanhos de origem. Isso faz com que 
os interiores dos lotes continuem desocupados e a 
densidade ocupacional do bairro baixa.  

Exceção feita à porção noroeste do bairro, cujos 
constantes reparcelamentos sinalizam o processo de 
favelização que marcará essa área. 

Os córregos da Lagoinha e do Pastinho permanecem 
em seu curso natural, ainda que o primeiro se mostre 
mais em conflito com a ocupação, estando em uma área 
que mostra claros sinais de expansão e consolidação. 

Figura 27 - Traçado do bairro Lagoinha, 1930 
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3.7 Belo Horizonte – de 1931 a 1945 

O período, que coincide com a Era Vargas e com o 
trabalho de Juscelino Kubitschek à frente da Prefeitura 
de Belo Horizonte (1940-1945), é marcado pelas visões 
empreendedoras destes governantes e pela forma de 
relação estabelecida com as cidades. 

Em Belo Horizonte, à medida em que o poder público 
foca seu controle rígido na área central, o processo de 
ocupação suburbana prossegue com “loteamentos com 
precárias condições de urbanização” (CASTRIOTA e 
PASSOS, 1990, p. 134). Isso levará a constantes 
reivindicações de vilas e bairros populares à Prefeitura, 
às voltas com o ônus trazido pelo alto custo dos serviços 
urbanos. 

A necessidade premente de um planejamento, uma vez 
que a expansão suburbana já é vista como o principal 
problema da cidade, leva à criação, em 1934, da 
Comissão Técnica Consultiva da Cidade, composta por 
quatro subcomissões (engenharia, arquitetura e 
urbanismo, higiene e indústria e comércio). Entre os 
membros da Comissão  está Lincoln Continentino, 
defensor da elaboração de um plano de urbanismo para 
a capital. 

Entre os aspectos sugeridos por Continentino destacam-
se: 

• plano sistematizado e racional de expansão; 
• definição de maiores exigências técnicas para 

os loteamentos; 
• definição de um zoneamento urbano; 
• estudo do tráfego visando a elaboração de um 

plano viário. 

No entanto, a Comissão acabou se dedicando a 
questões isoladas como rede de esgotos, canalização 
de córregos, abertura de vias e, assim, 

como é comum na administração pública brasileira, as 
questões emergentes e pontuais terminaram por se 
sobrepor às tentativas de um planejamento mais 
abrangente. (CASTRIOTA e PASSOS, 1990, p. 136) 

Somente em 1938, na gestão de José Osvaldo de 
Araújo, Lincoln Continentino terá a oportunidade de 
elaborar um plano de urbanismo para Belo Horizonte. 

Algumas das principais propostas: 

• centralização da cidade dentro do perímetro 
atual; 

• elaboração de um plano de expansão para as 
grandes avenidas (como Amazonas, Afonso 
Pena, Andradas, entre outras); 

• periferização das linhas férreas, com a 
instalação de terminais associados a um 
sistema de trens eletrificados; 

• preferência pelo ônibus no transporte intra-
urbano; 

• zoneamento urbano, com especialização de 
áreas (comercial, industrial, hospitalar, 
residencial, entre outras). 

Enquanto na década de 1920  
a maior parte das obras de urbanização empreendidas 
pelo poder público em Belo Horizonte foram no sentido 
de consolidar a estrutura lançada a partir da ‘Planta 
Geral’ de 1895, [...] com as obras empreendidas pelo 
prefeito Otacílio Negrão de Lima, parece haver uma 
inflexão neste rumo [...] passando a ter como objeto a 
remodelação da cidade. (CASTRIOTA e PASSOS, 
1990, p.139) 

De fato, ao fim da República Velha é cada vez maior o 
desejo de modernização dos serviços públicos e, 
neste sentido, o estilo Art Dèco traz consigo a linha 
reta, moderna e racional. Edificações consideradas 
antigas e ultrapassadas são remodeladas (como o 
Teatro Municipal que, em 1942, deu lugar ao Cine-
Teatro Metrópole). (FIGURA 28) 

 

Figura 28 - Cine Metrópole 

Conforme Andrade e Magalhães (1990, p.55)  

o Estado Novo, a partir de 1937, reaviva a perspectiva de 
transformação de Minas em centro industrial à base do 
minério, política que ganha força com a eclosão da 
Segunda Guerra Mundial. A atuação modernizante do 
governo começa por preparar a infra-estrutura necessária 
para a efetivação do processo.  

São dessa época a implantação do Conjunto 
Arquitetônico da Pampulha (composto pelo Iate Tênis 
Clube, o Cassino, a Casa do Baile e a Igreja de São 
Francisco de Assis) e a Cidade Industrial, todos na 
década de 1940. 

Assim, com o aval do poder público, o centro da cidade 
vai sendo ocupado de forma mais densa. O processo de 
verticalização já preconizado pela Lei 226/1922 engrena 
em 1935 com a construção do Edifício Ibaté (FIGURA 
29) e da Feira Permanente de Amostras (ambos com 10 
pavimentos). No entanto, as alturas máximas permitidas 
nesta lei não serão atingidas, pelo fato de que 

esses limites [...] expressavam muito mais o interesse e as 
expectativas do poder público em relação à verticalização 
e adensamento da zona urbana do que a uma efetiva 
demanda do mercado (CASTRIOTA e PASSOS, 1990, 
p.142). 

  

Figura 29 - Edifício Ibaté 

Com o estímulo à ampliação e abertura de novas 
avenidas o ônibus vai conquistando o espaço do bonde, 
sendo, para isso, justificado pela grande dispersão dos 
loteamentos ao longo das novas avenidas suburbanas. 
Estão, desta forma, configurados os vetores de 
expansão para o Norte e para Oeste, conforme Andrade 
e Magalhães (1990). 
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3.8 Lagoinha – de 1931 a 1945 

Este período abrange uma fase de modernização da 
região da Lagoinha, com a introdução das grandes 
estruturas urbanas responsáveis pela primeira 
transformação estrutural do bairro. 

De fato, dentro do plano de urbanismo de Lincoln 
Continentino de 1930 algumas propostas de 
reordenação viária da área central encontram clara 
interferência com a Lagoinha, já evidenciando o papel 
desta região como polo articulador do fluxo rumo às 
regiões norte e oeste da cidade. 

Em algumas propostas, já se prevê o tamponamento do 
canal do Ribeirão Arrudas e a abertura de vias largas, 
em um claro favorecimento do modo de deslocamento 
por automóveis particulares, então em constante 
expansão. (FIGURA 30) 

 

Figura 30 - Proposta viária para a entrada da Lagoinha. 

Segundo esta lógica de privilégio ao veículo (porém, 
oculta em uma função sanitária), o primeiro trecho da 
Avenida Pedro I (até a Rua Formiga) é implantado entre 
1936 e 1937, sobre o Córrego da Lagoinha, já 
canalizado e coberto (FIGURA 31). Esta intervenção, 
que se configura como uma barreira física, divide o 
bairro em duas porções (leste e oeste). No entanto, uma 
costura entre estas duas porções ainda é possível 
através das ruas transversais e retilíneas já 
consolidadas, tais como ruas Adalberto Ferraz, Rio 
Novo, Comendador Nohme Salomão. 

Também em 1937 é finalizada a abertura da Avenida 
Pedro II, sobre o Córrego do Pastinho. 

Porém, é na gestão de Juscelino Kubitschek, com a 
construção do Conjunto Arquitetônico da Pampulha 
em 1942, que haverá uma exigência formal de 
conexão viária com a área central da cidade. Desta 
demanda surgiu a Avenida Pampulha, iniciando-se a 
partir da Rua Formiga e estendendo-se cerca de 4km 
rumo à Lagoa da Pampulha. 

 

Figura 31 - Avenida Pedro I e área do Conjunto IAPI à direita. 

Ao mesmo tempo, a presença da favela Pedreira 
Prado Lopes, ocupação irregular cuja origem remonta 
à da própria cidade,   

começava a apresentar as tendências marginais da 
população, constituindo em fator de consolidação de 
uma imagem negativa daquela porção da região 
noroeste da cidade. (GEPH, 2007, p.10) 

Em vista do crescimento dos aglomerados de 
casebres da Pedreira Prado Lopes em torno da nova 
avenida,  

fazia-se, pois, urgente a necessidade de extinguir 
aquela favela que se apresentava como o contra-
modelo do progresso e da prosperidade ambicionados 
pelo governo de JK. (GEPH, 2007, p. 11) 

Assim, em 1942, a Prefeitura de Belo Horizonte, em 
convênio com o Instituto de Aposentadoria e Pensão 
dos Industriários (IAPI), inicia a construção de um 
conjunto habitacional verticalizado em um terreno de 
70.000m²  de propriedade do município. Este, 
denominado inicialmente de Bairro Popular, é 
oficialmente denominado de Conjunto São Cristóvão, 
apesar de tornar-se conhecido como Conjunto IAPI. 

(FIGURA 32) 

 

Figura 32 - Conjunto IAPI. 

Estas novas estruturas acabaram por demandar outras 
de apoio, fazendo com que, já em 1944, fosse 
inaugurado o ambulatório do Hospital Municipal Odilon 
Behrens. 

Nesta ocasião, o prefeito Juscelino Kubitscek realizou um 
discurso no qual justificava que a finalidade primeira 
daquela obra era amparar os necessitados e os proletários 
de Belo Horizonte e, em particular, atender àquela 
populosa parte da cidade que, até então, valia-se da Santa 
Casa, localizada no outro extremo da cidade. (GEPH, 
2007, p.12) 

Enquanto isso, o bairro progride e acompanha o ritmo 
da área central. Construções proto-modernas são 
percebidas, em convivência com o eclético do primeiro 
periodo construtivo. (FIGURA 33) 

 

Figura 33 - Sobrado à Rua Jequeri. 
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Na Planta Cadastral de 1942 (FIGURA 34), produzida 
“com o propósito oficial de fornecer um cadastro 
territorial e imobiliário para ação tributária” (FJP, p. 66)  
a Avenida Pedro I (que, pelo Decreto 95/1941, tem seu 
nome alterado para Avenida Pampulha) já aparece 
consolidada, enquanto a Avenida Pedro II mostra que o 
Córrego do Pastinho também está canalizado. 

As linhas de bonde fazem a conexão do bairro com a 
área central e com outros bairros suburbanos.  

As grandes glebas já estão, quase todas, reparceladas 
em lotes menores, apesar de que persistem algumas de 
tamanho considerável. A região próxima à Praça da 
Lagoinha (que, pelo Decreto 32/1935, passa a ser 
denominada Praça Cel. Guilherme Vaz de Melo) 
encontra-se mais densamente povoada, estendendo-se 
ao longo das ruas Além Paraíba e Itapecerica. De fato, é 
esta a porção do bairro em conexão com a área central 
da cidade, mais especificamente com a Rodoviária e os 
principais estabelecimentos comerciais de consumo da 
capital. 

A área a noroeste,  já conhecida como Favela Senhor 
dos Passos, é representada sem o parcelamento que 
constava nos registros anteriores, evidenciando que a 
ocupação irregular de fato desconsiderou cadastros de 
parcelamento previamente aprovados para o local.  

 

Figura 34 - Traçado do bairro Lagoinha, 1942 
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3.9 Belo Horizonte – de 1946 a 1964 

Este momento, que coincide com o fim da 2ª Guerra 
Mundial e do Estado Novo de Vargas, representa a 
entrada em um novo período democrático, onde a 
retomada do crescimento econômico e a dinamização 
do setor produtivo conduziram ao que Andrade e 
Magalhães (1998, p.58) consideram um “surto de 
otimismo na sociedade brasileira”.  

Em Belo Horizonte é o momento de intensificação do 
processo de urbanização. De fato, segundo Andrade e 
Magalhães (1998) ocorrem o aumento das migrações 
para a cidade e a consequente expansão da ocupação 
para o norte e o oeste da cidade, incentivada pelo 
mercado imobiliário. É neste período que se dá a efetiva 
conclusão da urbanização da área interna à Avenida do 
Contorno e o desenvolvimento de centros lineares ao 
longo dos principais corredores (avenidas Amazonas, 
Silviano Brandão, ruas Jacuí, Padre Eustáquio, entre 
outras). Ao tempo, é dessa época o surgimento dos 
grandes vazios junto às expansões desenfreadas, junto 
aos quais se desenvolverão as principais favelas da 
cidade.    

A área central da cidade é a grande concentradora de 
comércios e serviços da cidade (FIGURA 36). Tanto que 
naturalmente  se verticaliza “de modo a maximizar o 
aproveitamento dos lotes e da infra-estrutura” 
(ANDRADE e MAGALHÃES, 1998, p. 63). Nela, os 
apartamentos residenciais e os altos edifícios comerciais 
são sinônimos de modernidade. Assim,  

a verticalização da área central punha fim, gradativamente, 
à primeira cidade que sobreveio ao arraial do Curral d’El 
Rei, inauguranto uma nova etapa na sua vida 
arquitetônica. (SOUZA, 1998, p. 207) 

Porém, este boom imobiliário ocasiona uma fase de 
renovação urbana agressiva, onde o primeiro momento 
da cidade, eclético, planejado, ordenado vai 
rapidamente desaparecendo. O gabarito regular de 
altimetria das construções dá lugar à irregularidade dos 
arranha-céus, em franca competição entre si rumo à 
maior visibilidade. 

Nesta primeira fase de verticalização, é emblemática a 
construção do Edifício Acaiaca (FIGURA 35), em 1947, 

tanto pelo seu porte, quanto pela sua importância na 
cidade. 

 

Figura 35 - Edifício Acaiaca 

Com Juscelino Kubitschek na presidência da 
República (1955-1960) e a construção de Brasília, 
Belo Horizonte passa a estar “à meia distância entre a 
velha e a nova capital” (ANDRADE e MAGALHÃES, 
1998, p. 61), posição que a favorece nos negócios. 

 

Os espaços mais afastados das grandes cidades 
passam a ser ocupados com a indústria automobilística 
nacional em expansão, no que são acompanhados pelo 
surgimento de sub-centros lineares ao longo das vias de 
maior movimento.  

Este fenômeno da expansão urbana vai conduzindo a 
um processo de conurbação entre Belo Horizonte e os 
municípios vizinhos. Porém, o resultado de fato 
percebido é uma “nova estrutura urbana permeada por 
descontinuidades e uma precária distribuição de bens e 
serviços” (Andrade e Magalhães, 1998, p. 58). 

Ainda assim, segundo Andrade e Magalhães (1998) , 
todos estes fatores, conduziram a um crescimento 
populacional expressivo em Belo Horizonte, conforme 
abaixo: 

• 1950: 350.000 habitantes; 
• 1960: 700.000 habitantes; 
• 1964: 1.200.000 habitantes. 

Em  apenas 50 anos de existência, a cidade se projeta 
como a terceira do Brasil, conforme Souza (1998).  
Compatível ao porte que a cidade apresenta estão a 
construção do Aeroporto da Pampulha (1954) e do 
Mineirão (1957). 

 

Figura 36 – O centro de Belo Horizonte, década de 1940 
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3.10 Lagoinha – de 1946 a 1964 

Consolidação da configuração do bairro, antes do início 
das grandes intervenções viárias. (FIGURA 37) 

 

Figura 37 – Traçado do bairro Lagoinha, 1953 
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3.11 Belo Horizonte – de 1965 até hoje 

Sob a influência do Regime Militar, poderes e decisões 
são centralizados em Brasília, tornando-se o Estado “o 
agente básico do ‘milagre brasileiro’” (ANDRADE e 
MAGALHÃES, 2008, p. 66). É a época da expansão do 
parque industrial de Belo Horizonte, da abertura da 
CEASA, da instalação do campus da Universidade 
Federal de Minas Gerais e da institucionalização da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Com o Sistema Financeiro de Habitação e sua lógica de 
atendimento, ampliam-se as discrepâncias entre o 
Centro e as periferias, no tocante ao atendimento pela 
infraestrutura urbana básica. Aliado a isso, com a 
priorização do transporte individual em detrimento do 
coletivo, as vias se congestionam e grandes 
intervenções viárias são realizadas para a acomodação 
dos veículos em constante aumento. Ao mesmo tempo, 
aproveitando-se a nova relação criada entre fluxo de 
veículos e atração de atividades econômicas, os 
principais corredores viários se verticalizam e se 
especializam em torno de algumas atividades 
comerciais. 

Da parceria com os governos estadual e federal irá 
surgir uma das intervenções mais emblemáticas do 
período: o Trem Metropolitano (popularmente chamado 
de Metrô), implantado no vale do Arrudas. Viadutos, 
trincheiras e passarelas são construídos para se 
resolver o problema da fluidez do trânsito. O Complexo 
Viário da Lagoinha, criado na década de 1980 será, ao 
mesmo tempo, o extremo da articulação (viária) e da 
segregação (espacial).  

A redemocratização dos anos 1980 devolve o poder 
político aos municípios. No entanto, a crise financeira 
trazida pelos anos anteriores, encontra reflexo no 
espaço urbano através: 

• da degradação dos espaços públicos,  
• do aumento do comércio ambulante,  
• do adensamento desenfreado das periferias,  
• dos fortes traços de favelização de alguns 

bairros. (FIGURA 38) 

 

Figura 38 – Praça Rui Barbosa, década de 1990  

No início da década de 1990,  
a rapidez com que vão desaparecendo a amenidade 
dos lugares e os raros exemplares da arquitetura dos 
primeiros tempos, acabam por despertar, enfim, o 
aparecimento da consciência protecionista. (ANDRADE 
e MAGALHÃES, 1998, p. 77) 

É deste período a demolição do antigo Cine Metrópole 
(FIGURA 28) para a construção do edifício de uma 
agência bancária, fato que provocou uma ampla 
mobilização pela preservação do patrimônio 
arquitetônico de Belo Horizonte. (FIGURA 39) 

 

Figura 39 - Local do antigo Cine Metrópole 

O direito à melhor qualidade de vida passa a estar 
explícito na política participativa implantada em Belo 

Horizonte a partir da década de 1990, conforme os 
novos direcionamentos trazido pelo Plano Diretor e pela 
Lei de Uso e Ocupação do Solo, ambos de 1996. 

A partir do ano 2000 várias ações de recuperação da 
área central de Belo Horizonte tiveram início, 
favorecendo a instituição do Programa Centro Vivo, em 
2004. Partindo da intenção de se redemocratizar o uso 
da rua e estimular a reocupação da área central, o 
Programa vem realizando ações que perpassam desde 
a remoção de vendedores ambulantes para shoppings 
populares, até a adequação dos painéis publicitários ao 
Código de Posturas e, principalmente, a requalificação 
dos espaços públicos e das referências coletivas. 
(FIGURA 40) 

 

Figura 40 - Praça Raul Soares, 2008 

Atualmente Belo Horizonte vem se preparando para 
receber jogos da Copa do Mundo de Futebol de 2014. 
Várias ações estruturantes vêm sendo articuladas, 
sendo as principais delas voltadas para a questão da 
mobilidade e da atração de investimentos para se 
viabilizar as intervenções necessárias.  
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3.12 Lagoinha – de 1965 até hoje 

Este período marca as principais e decisivas 
intervenções que o bairro Lagoinha passou desde a 
abertura da avenida Presidente Antônio Carlos. 
(FIGURA 45) 

Na década de 1970, os primeiros viadutos de 
transposição da avenida do Contorno foram construídos, 
no intuito de facilitar a ligação das avenidas Presidente 
Antônio Carlos e Dom Pedro II à area central. É deste 
período a criação do túnel de acesso à avenida Cristiano 
Machado. Com a chegada de um destes viadutos sobre 
a praça Vaz de Melo, o processo de degradação e 
marginalização a que o bairro vinha se submetendo ao 
longo dos anos se acelerou sensivelmente e a área 
consolidou o estigma de “reduto de marginais, 
prostitutas e viciados”, não obstante a Lagoinha 
continuar com seu forte caráter residencial, inclusive 
abrigando seus primeiros moradores (ou descendentes 
diretos). (FIGURA 41) 

 

Figura 41 - Viaduto sobre a Praça Vaz de Melo 

Porém, é na década de 1980 que serão feitas as ações 
mais traumáticas para o bairro: a implantação do Trem 
Metropolitano e do Complexo Viário da Lagoinha 
(acrescido das intervenções necessárias a sua 
efetivação: desapropriações, canalização de córregos, 
abertura de vias e criação de grandes áreas 
remanescentes nas adjacências), acarretando na 

demolição de três quadras adjacentes à avenida do 
Contorno e na quebra a continuidade do tecido urbano 
(FIGURA 42). Com estas quadras demoliu-se também 
a porta de entrada para o bairro, responsável, no 
passado, pela articulação com a área central e pela 
consolidação de seu marcante caráter comercial. As 
áreas remanescentes geradas ficaram quase todas  
sob o controle da Companhia Brasileira de Trens 
Urbanos (CBTU). Com isso, a exposição das quadras 
em frente ao Complexo tornou frágil os usos 
existentes nas mesmas, gerando um efeito replicante 
de degradação rumo ao interior do bairro. A melhoria 
da articulação metropolitana foi priorizada em 
detrimento da preservação de pontos importantes 
para a identidade do bairro.  

 

Figura 42 - Complexo da Lagoinha 

No entanto, a proximidade do centenário de Belo 
Horizonte (1996), aliada ao aumento da consciência 
protecionista citada, suscitaram amplas discussões 
sobre o futuro de Belo Horizonte, a partir da trajetória 
percorrida, e a Lagoinha foi escolhida como símbolo 
do resgate da história da cidade em seu centenário.  

Com isso, entre 1994 e 1995, foi desenvolvido o 
Inventário do Patrimônio Urbano e Cultural do bairro 
Lagoinha. O estudo aborda aspectos urbanísticos, 
arquitetônicos, socio-econômicos e ambientais do 
bairro e serviu como embrião do Plano de 
Reabilitação Integrada do bairro Lagoinha, elaborado 
em 1995. Este foi composto por quatro grandes 
programas – requalificação ambiental, revitalização 

econômica, revitalização cultural e desenvolvimento 
social – tendo sido implantado parcialmente, entre 1995 
e 1997. 

Uma das propostas não implantadas consistia na 
criação da praça do Centenário na região da histórica 
praça Vaz de Melo. A praça pretendia promover uma 
ligação visual através da instalação de um obelisco  e, 
assim, tornar-se uma nova referência para o bairro, 
servindo como espaço de lazer. Foi sugerida sua 
execução como contrapartida à implantação de uma 
nova alça para o viaduto a partir da rua Itapecerica.  Em 
seu lugar, no entanto, foi tratada a área remanescente 
gerada por esta alça, convertendo-se na praça Vaz de 
Melo (ver FIGURA 54). 

No final da década de 1990, a criação de uma nova 
conexão entre as avenidas Dom Pedro II e Presidente 
Antônio Carlos gera a demolição de outra quadra junto à 
rua Paquequer, construindo-se na área remanescente a 
praça do Peixe, nome dado em alusão às peixarias que 
existiam junto às ruas Paquequer e Bonfim. (FIGURA 
43)  

 

Figura 43 - Praça do Peixe 

Em 2008, a Prefeitura negociou junto à CBTU a cessão 
da área remanescente das três quadras demolidas na 
década de 1980 para a reorganização do Complexo, 
executando-se nova geometria nas pistas, além de novo 
viaduto/trincheira, objetivando novas ligações viárias da 
avenida Dom Pedro II para a avenida Presidente 
Antônio Carlos e para o túnel de acesso à avenida 
Cristiano Machado.  
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Numa tentativa de se aproximar a escala da intervenção 
ao nível do cidadão, a GPUR elaborou um projeto de 
requalificação do Complexo envolvendo: 

• a adequação das calçadas lindeiras ao Código 
de Posturas e à NBR9050/2004; 

• a proposta de grandes extensões de cobertura 
vegetal em cores diversas para as áreas 
remanescentes; 

• a revisão da passarela que conecta a Lagoinha 
à região da Rodoviária, cuidando inclusive do 
largo que lhe dá acesso (FIGURA 44) 

 

Figura 44 - Nova passarela de pedestres 

No entanto, concomitante a estas obras no Complexo 
está a duplicação da avenida Presidente Antônio Carlos 
para receber o novo sistema de transporte rápido por 
ônibus, denominado Bus Rapid Transit (BRT). Em 2008, 
o processo das desapropriações que vieram 
acontecendo ao longo desta via a partir da Pampulha 
finalmente chegou à região da Lagoinha, ocasionando 
uma histórica e marcante nova mutilação de seu espaço 
físico junto a esta avenida. Junto com a duplicação da 
caixa da via vieram novos viadutos para acesso e 
retorno dos veículos. No entanto, sem dúvidas, o maior 
impacto foi o aumento da barreira física e a visível 
quebra do vínculo entre as duas partes da Lagoinha, 
efetivando um processo de ruptura iniciado a 70 anos 
atrás, em nome do ‘progresso’.  

Figura 45 - Mutilações na Lagoinha, 1973/1994/1999/2008 

A – Praça Afonso Vaz de Melo 
B – Local desejado para a Praça do Centenário 
C – Praça do Peixe 
D – Praça Vaz de Melo 
E – Nova passarela de pedestres 

A B 

E 
 

D 
 

C 
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Figura 46 - Síntese das transformações no bairro Lagoinha 
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4 ANÁLISE URBANA  

4.1 Paisagem 

A paisagem urbana do bairro Lagoinha mostra-se como 
resultado das várias intervenções viárias empreendidas 
na região ao longo das décadas e que foram 
responsáveis pelas constantes mutilações na 
configuração morfológica do bairro. 

De fato, a abertura de duas avenidas estruturantes 
(Dom Pedro I – atual Antônio Carlos – e  Dom Pedro II) 
a partir da década de 30, a construção do Terminal 
Rodoviário e do Túnel da Lagoinha durante a década de 
70 e a instalação do Complexo Viário da Lagoinha  e do 
trem metropolitano na década de 80 revelaram a “opção 
do poder público em privilegiar os interesses da 
metrópole em expansão, sem buscar mitigar os 
impactos sociais e econômicos locais” (MORAES & 
GOULART, 2002, p. 55). 

Já nesta década, o Complexo ainda sofreu duas 
reformulações (1999/2000 e 2008) e a avenida 
Presidente Antônio Carlos passou por uma marcante 
duplicação, a partir do seu início, no bairro Lagoinha. 

Em todas as intervenções citadas, grandes áreas foram 
desapropriadas e, com elas, parte da história do bairro 
foi – e vem sendo – apagada, afetando, de forma 
decisiva, o modo como ele se mostra e é visto. 

Percepção externa  

As intervenções viárias citadas anteriormente, se por um 
lado significaram uma ruptura na conexão urbana da 
Lagoinha com a região central da cidade e com a 
margem oposta da avenida Presidente Antônio Carlos 
(abrangendo os bairros Concórdia e Colégio Batista, 
além do próprio bairro Lagoinha) por outro lado 
conformaram uma amplitude visual (dada pelas grandes 
extensões de terreno ocupadas com faixas de veículos, 
viadutos e áreas remanescentes) que deu aos edifícios 
remanescentes um caráter de ‘moldura’ a estes grandes 
complexos viários. 

Este fato fica evidente quando se percebe a borda do 

Complexo conformada pelas ruas Paquequer, Bonfim, 
e avenida Nossa Senhora de Fátima, a borda 
conformada pelas ruas Itapecerica e Adalberto Ferraz 
e a própria borda da avenida Presidente Antônio 
Carlos; esta última com a amplitude visual reforçada 
pelas recentes demolições de quadras inteiras. 
(FIGURA 47) 

Neste sentido, as praças criadas nas áreas 
remanescentes do Complexo (praças do Peixe e Vaz de 
Melo) carregam consigo um potencial para a 
configuração de espaços de convivência associados a 
uma utilização comercial das edificações de entorno, na 
sua maioria dotadas de valor histórico e arquitetônico 

 

Figura 47 - Molduras arquitetônicas das áreas residuais 
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 Apesar da duplicação da avenida Presidente Antônio 
Carlos ter consumado a separação entre as duas partes 
do bairro Lagoinha, algumas vias transversais à avenida 
(ruas Rio Novo e Adalberto Ferraz) evidenciam o 
momento passado de coesão do bairro (FIGURAS 48 e 
49).  

 

Figura 48 - Lagoinha em 1930 

 

Figura 49 - Lagoinha em 2010 

 

Vistas a partir de seus pontos altos, a força da 
linearidade de seus traçados supera visualmente a 
ruptura física ocasionada pela avenida. Essa 
característica dota estas vias de um potencial para 
conexão aérea por meio de elementos e atividades 
que potencializem esta intenção. (FIGURAS 50 e 51) 

 

Figura 50 - Rua Adalberto Ferraz, pela rua Diamantina 

 

Figura 51 - Rua Adalberto Ferraz, pela rua Além Paraíba 

 

A história da Igreja de Nossa Senhora da Conceição se 
confunde com a do próprio bairro.  A baixa verticalização 
de seu entorno aliada à sua posição topográfica 
configuram-na como uma referência visual e simbólica 
para o bairro, naquilo que Cullen (1996, p. 28) define 
como ponto focal: “o símbolo vertical da convergência”. 
(FIGURAS 52 e 53)  

 

Figura 52 - A Igreja de N. Sra. da Conceição e seu entorno 

 

Figura 53 - A torre da Igreja desde a Praça Vaz de Melo 

 

av.  Presidente 
Antônio Carlos 

av. Presidente 
Antônio Carlos 
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 A rua Itapecerica é marcada no seu início pela praça 
Vaz de Melo (FIGURA 54), a qual conta com um espaço 
amplo, porém pouco apropriado em função da barreira 
provocada pela alça do viaduto e pela ausência de 
mobiliário urbano. No final da rua, a praça Agostinho 
Martini (FIGURA 55)  aparece como um espaço dotado 
de imagem urbana forte, mas com carência de mobiliário 
urbano que potencialize sua apropriação. 

 

Figura 54 - Praça Vaz de Melo 

 

Figura 55 - Praça Agostinho Martini 

A rua Além Paraíba  é marcada no seu início pelo largo 
de onde se acessa a passarela que cruza o Complexo 
(FIGURA 56), um espaço amplo, mas que carece de 
tratamento paisagístico, mobiliário urbano e de um 
mecanismo que assegure a não apropriação por 
moradores de rua. No final da rua, a praça Quinze de 
Junho (FIGURA 57) cria uma imagem forte com seu 
entorno, porém necessita de um maior cuidado com o 

paisagismo, para que não se configure como barreira 
visual, ocultando, inclusive, o mobiliário urbano. 

 

Figura 56 - Largo da passarela 

 

Figura 57 - Praça Quinze de Junho 

Percepção interna 

Internamente, a Lagoinha vem resistindo às históricas 
desapropriações levadas a cabo pelas intervenções 
no Complexo e na avenida Presidente Antônio Carlos, 
em nome de uma melhor articulação urbana para Belo 
Horizonte. 

De fato, a geometria viária permanece a mesma de 
quando  da consolidação do bairro já na década de 
1920 e as edificações ainda se configuram como 
importantes registros históricos, não obstante estarem 
muitas delas bastante descaracterizadas e/ou mal 
conservadas.  

O diálogo do bairro com seu entorno imediato (bairros 
Bonfim e São Cristóvão, Vila Senhor dos Passos) é feito 
naturalmente. Não há barreiras físicas ou limitadores 
que definam claramente a transição entre o que 
pertence e o que não pertence à Lagoinha. (FIGURAS 
58 e 59) 

 

Figura 58 - Acesso à Vila Senhor dos Passos 

 

Figura 59 - Transição para o bairro Bonfim 
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A rua Itapecerica apresenta traçado irregular em uma 
topografia plana, em contraste com a rua Além Paraíba 
que, apesar da topografia acidentada, apresenta um 
traçado rigorosamente retilíneo. Isso contribui para que 
o  ritmo do caminhar pela rua Além Paraíba pareça 
menos dinâmico do que pela rua Itapecerica, onde a 
relação entre pedestres, veículos e atividades 
econômicas confere a esta última uma maior vivacidade. 
(FIGURAS 60 e 61) 

 

Figura 60 - Rua Além Paraíba 

 

Figura 61 - Rua Itapecerica 

Na sua maioria, as ruas transversais entre Itapecerica 
e Além Paraíba (FIGURAS 62 e 63) guardam em 
comum um caráter bucólico, seja pelo calçamento em 
paralelepípedo ou pela predominância de residências 
de  pavimento único e sem recuo de alinhamento, 
além de um tráfego local. Exceções feitas à rua Serro, 
que desempenha o papel de via coletora e ao trecho 
da rua Adalberto Ferraz, que também possui um 
tráfego de passagem apesar de ser oficialmente uma 
via local. 

 

Figura 62 - Rua Turvo 

 

Figura 63 - Rua Sebastião Melo 

Já nas ruas transversais entre Itapecerica e avenida 
Presidente Antônio Carlos, predomina o caráter de 
zonas de passagem, confirmado pela presença dos 
veículos, de uma maior verticalização das edificações, 
além da diversidade de seus usos (FIGURAS 64 e 65). 
No entanto, segundo o mapa de hierarquia viária, 
apenas as ruas Adalberto Ferraz e Rio Novo são 
classificadas como coletoras. 

 

Figura 64 - Rua Comendador Nohme Salomão 

 

Figura 65 - Rua Adalberto Ferraz 
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4.2 Uso do espaço público 

Após vistorias na área de estudo empreendida por 
técnico da Gerência de Projetos Urbanos Especiais 
(GPUR), foram emitidos pareceres acerca do 
atendimento ao Código de Posturas (Lei 8.616, de 14 de 
julho de 2003). Foi realizado levantamento fotográfico de 
conflitos relacionados à ausência de sua aplicação, mais 
especificamente em temas como: engenhos de 
publicidade, mobiliário urbano (conjungado a calçadas) 
e fachadas.  

Engenhos de publicidade 

Na rua Além Paraíba a publicidade possui um volume 
moderado devido ao comércio mais distribuído e a maior 
quantidade de edificações com uso residencial, 
enquanto que a rua Itapecerica se caracteriza por um 
trecho com volume de publicidade maior, devido a 
concentração do comércio.  

A avenida Presidente Antônio Carlos, como corredor 
expresso, possui grande potencial publicitário para 
outdoors e engenhos de publicidade mais sofisticados. 
Porém, esta condição traz também uma maior 
preocupação na qualidade da paisagem urbana e na 
leitura dos elementos de referência. 

De um modo geral, na área de estudo, muitas peças de 
publicidade vinculam mensagens de promoções e 
indicação das atividades por meio de faixas, pinturas em 
fachada e engenhos de publicidade do tipo simples 5.  

A publicidade irregular ocorre tanto nas edificações 
como no logradouro público, agregando mais conflitos e 
problemas para o entendimento da paisagem.  

Entre os conflitos mais comuns encontrados menciona-
se: 

                                                      
 
5 Conforme Art. 263 da Lei 8.616/2003 (Código de Posturas), 
aqueles com área inferior a 1m², sem dispositivo de 
iluminação/animação e sem estrutura própria de sustentação. 

1- os engenhos de publicidade vinculados ao 
mobiliário urbano de forma irregular, deixando-os em 
mau estado de conservação e contrariando o exposto 
no Art. 72 (FIGURAS 66 e 67): 

 

Figura 66 - Engenho irregular vinculado a mobiliário urbano 

 

Figura 67 - Engenho irregular vinculado a mobiliário urbano 

2- os engenhos de publicidade ocultando portas e 
janeias, contrariando o exposto no Art. 273 (FIGURAS 
68 a 70): 

 

Figura 68 - Engenho irregular ocultando janela 

 

Figura 69 - Engenho irregular ocultando porta 

 

Figura 70 - Engenho irregular ocultando janela 
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3- os engenhos de publicidade (inclusive aqueles 
pintados sobre as fachadas) situados abaixo de 2,30m, 
contrariando o exposto no Art. 286 (FIGURAS 71 a 73): 

 

Figura 71 - Engenho irregular situado abaixo de 2,3m 

 

Figura 72 - Engenho irregular situado abaixo de 2,3m 

 

Figura 73 - Engenho irregular situado abaixo de 2,3m 

4- os engenhos de publicidade com dimensões 
superiores às permitidas, contrariando o exposto no 
Art. 286 (FIGURAS 74 a 76):  

 

Figura 74 - Engenho irregular com dimensão excedente 

 

Figura 75 - Engenho irregular com dimensão excedente 

 

Figura 76 - Engenho irregular com dimensão excedente 

Calçadas 

A NBR 9050/2004 prevê que as calçadas devem ter 
faixa de circulação de pedestres com 1,20 metros de 
largura livres de obstáculos.  

O Código de Posturas é ainda mais rigoroso, exigindo 
faixa livre com 1,50 metros. Para calçadas com menos 
de 2 metros de largura total ele admite larguras 
inferiores para a faixa livre, mas esta não pode ser 
inferior a 75% da largura da calçada. 

Na Lagoinha poucas são as calçadas que atendem 
estas recomendações, conforme Tabela 1 . 

O levantamento não inclui a totalidade da extensão das 
calçadas mas alguns pontos de estrangulamento. 
Entretanto tais estrangulamentos são constantes. 

Pode-se observar pela tabela que nenhuma rua atende 
simultaneamente a NBR 9050 e o Código de Posturas 
nas calçadas de ambos os lados (apenas uma das 
calçadas da Rua Formiga responde a ambas). Esta 
situação prejudica os pedestres de maneira geral e, 
mais especificamente os portadores de necessidades 
especiais, idosos e crianças. Os estreitamentos da faixa 
livre ocorrem sobretudo em função de elementos de 
mobiliário urbano e árvores. 

O bairro Lagoinha apresenta calçadas estreitas, com 
largura média de 1,50m. Neste espaço, o mobiliário 
urbano (lixeiras, orelhões, postes, árvores, etc.) conflitua 
com a faixa livre para os pedestres e demais elementos 
como as rampas para acesso de veículos e dos próprios 
pedestres. 

A isto se somam conflitos adicionais relacionados tanto 
ao seu mau estado de conservação quanto à inserção 
nelas de rampamentos e depressões transversais para 
melhor adequação aos acessos dos imóveis. 
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Diante do exposto, podem-se citar como principais 
conflitos das calçadas:  

1- o lançamento de água pluvial sobre a calçada, 
contrariando o exposto no Art. 16 (FIGURA 77): 

 

Figura 77 - Lançamento pluvial irregular em calçada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- a inserção cunhas de concreto e degraus junto aos 
acessos, bem como o rampamento de toda a seção 
transversal das calçadas e, até mesmo, a utilização 
destas calçadas como estacionamento, contrariando o 
exposto no Art. 15 (FIGURAS 78 a 83): 

 

Figura 78 - Cunha irregular junto a calçada 

 

Figura 79 - Degrau irregular em calçada 

 

Figura 80 - Degrau e rampamento irregulares em calçada 

 

Figura 81 - Degrau e rampamento irregulares em calçada 

 

 

 

Largura
calçada

Largura
faixa livre

Percentual destinado
a faixa livre

Largura
calçada

Largura
faixa livre

Percentual destinado
a faixa livre

Rua Além Paraíba 1,30 m 0,49 m 38% 1,50 m 0,85 m 57%

Rua Adalberto Ferraz 1,50 m 0,80 m 53% 1,40 m 0,57 m 41%

Rua Caxambu 1,55 m 0,90 m 58% 1,40 m 0,65 m 46%

Rua Comend. Nohme Salomão 1,40 m 0,85 m 61% 1,50 m 0,90 m 60%
Rua Elias Mussi Abuid 1,80 m 1,15 m 64% 1,70 m 1,05 m 62%

Rua Formiga 2,00 m 1,65 m 82% 1,95 m 1,30 m 67%

Rua Itapecerica 1,90 m 1,20 m 63% 1,75 m 0,90 m 51%

Rua Jequeri 1,35 m 0,70 m 52% 1,45 m 0, 70 m 48%
Rua Pedro Lessa 1,95 m 1,30 m 67% 1,90 m 1,30 m 68%

Rua Rio Novo 1,35 m 0,70 m 52% 1,25 m 0,75 m 60%

Rua Sebastião de Melo 1,30 m 0,70 m 52% 1,50 m 0,45 m 30%
Rua Serro 1,15 m 0,52 m 45% 1,50 m 0,90 m 60%

Rua Turvo 1,45 m 0,75 m 52% 1,50 m 1,00 m 67%

Lado direito Lado esquerdo

Tabela 1 - Largura das calçadas na Lagoinha 
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Figura 82 - Rampamento irregular em calçada 

 

Figura 83 - Estacionamento irregular em calçada 

3- a faixa de mobiliário urbano ocupando mais do que 
25% da largura da calçada,  invadindo a faixa livre 
para pedestres e contrariando o exposto no Art. 64 
(FIGURAS 84 a 86): 

 

Figura 84 - Invasão da faixa livre por mobiliário urbano 

 

Figura 85 - Invasão da faixa livre por mobiliário urbano 

 

Figura 86 - Invasão da faixa livre por mobiliário urbano 

4- a instalação de balizadores destinados a proteção da 
edificação e dos pedestres contra veículos, contrariando 
o exposto no Art. 66 (FIGURAS  87 e 88): 

 

Figura 87 - Balizador irregular sobre calçada 

 

Figura 88 - Balizador irregular sobre calçada 

45% da largura total 

60% da largura total 

65% da largura total 
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4.3 Arborização e iluminação 

Entre agosto e novembro de 2009 foram realizadas 
vistorias na área de estudo por técnicos da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e da Diretoria de 
Iluminação da SUDECAP, tendo sido emitidos pareceres 
acerca do levantamento e avaliação da arborização e da 
iluminação de ruas do bairro Lagoinha. (FIGURA 95) 

O Parecer Técnico nº 1913/2009 ressalta a escassa 
arborização da área, relacionando-a à pequena largura 
das calçadas (média de 1,5m) e ao predomínio de 
edificações sem recuo de alinhamento (TABELA 2 ). 
Tais fatos, aliados à presença de redes de energia 
elétrica de baixa tensão e média tensão não protegidas, 
são limitadores ao pleno desenvolvimento das árvores. 

Este documento ressalta a escassa arborização da área 
de estudo, relacionando-a à pequena largura das 
calçadas (média de 1,5m) e ao predomínio de 
edificações sem recuo de alinhamento. Tais fatos, 
aliados à presença de redes de energia elétrica de baixa 
tensão e média tensão não protegidas, são limitadores 
ao pleno desenvolvimento das árvores.  

A predominância de espécies de pequeno porte na área 
de estudo (como murtas e escumilhas resedás) 
representam uma tentativa de se conciliar arborização e 
espaço disponível.  

Tabela 2 - Levantamento da arborização na Lagoinha 
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A rua Além Paraíba é a que apresenta a maior 
diversidade de espécies (8, em um total de 13); porém, 
o grande espaçamento entre elas não contribui para a 
percepção de que há árvores nesta via (FIGURA 89). O 
exemplar de ficus em frente ao número 463, apesar de 
jovem, é incompatível com o porte da calçada. (FIGURA 
90) 

 

Figura 89 - Arborização escassa na rua Além Paraíba 

 

Figura 90 - Árvore incompatível com calçada (árvore 21) 

O mesmo caso se aplica à rua Itapecerica, que 
apresenta 4 tipos de espécies arbóreas, em um total de 
16. Entre estes tipos, porém, a presença de 4 
exemplares de ficus também na fase jovem alerta para 
conflitos futuros entre o porte destas árvores adultas e o 
espaço das calçadas. 

A rua Jequeri apresenta todos os seus 6 exemplares 
cadastrados em frente a uma única edificação, bem 
como os 3 exemplares cadastrados na rua Turvo. 
(FIGURA 91) 

 

Figura 91 - Rua Jequeri (árvores 32 a 37) 

A rua Sebastião de Melo é a que apresenta a 
distribuição mais homogênea de sua arborização. De 
fato, o posicionamento das mungubas adultas e das 
demais árvores jovens em um ritmo regular ao longo 
da calçada sugerem um planejamento do plantio 
ocorrido no passado. (FIGURA 92)  

 

Figura 92 – Rua Sebastião de Melo (árvores 25 a 28) 

No entanto, a arborização mais significativa da área em 
estudo é aquela encontrada no interior das quadras e 
nas praças. São notáveis alguns maciços arbóreos e de 
forrações, alguns remanescentes dos quintais das 
antigas residências da área. (FIGURA 93)   

 

Figura 93 - Áreas verdes no interior de uma quadra 

Com relação à iluminação, quase toda área é atendida 
por lâmpadas de vapor de sódio, que permitem uma 
melhor acuidade visual e têm sido amplamente 
utilizadas na iluminação pública, apesar da luz em tom 
alaranjado que emitem. Apenas a rua Caxambu 
apresenta iluminação por lâmpada de vapor metálico. 

A avenida Presidente Antônio Carlos é a que apresenta 
maior potência de lâmpada (350W), devido ao seu porte, 
seguida pela rua Formiga (250W). Ruas locais como 
Jequeri, Sebastião Melo e Serro apresentam as 
menores potências (100W). As demais áreas 
apresentam potências médias (150W).  

É importante salientar que cerca de 29 das 65 árvores 
levantadas (45%) encontram-se sob redes de energia 
elétrica de baixa e média tensões (FIGURA 94). Destas, 
apenas 10 (15%) não apresentam risco de conflito com 
a rede de energia, por serem árvores de pequeno porte.  

Rua Serro  
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Figura 94 - Conflito entre poste e árvore (árvore 61) 

A praça Quinze de Junho apresenta vegetação densa e 
pouca iluminação de 2º nível (ver FIGURA 57); ao 
mesmo tempo, o trecho entre ruas Itapecerica e Formiga 
apresenta ausência de iluminação apesar de ser 
arborizado, denotando assim possíveis pontos de 
insegurança noturna.  

 

 

Figura 95 - Síntese arborização/iluminação, 2009 
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5 ANÁLISE ARQUITETÔNICA 

A percepção arquitetônica foi possível através de 
vistorias realizadas em 2009, observando-se aspectos 
relacionados ao uso das edificações (inclusive ao nível 
da rua), altimetria e estado de conservação. Estas 
análises foram complementadas pela análise referente 
aos imóveis tombados ou com interesses de proteção, 
realizada pela Diretoria de Patrimônio Cultural. 

5.1 Uso 

Residencial 

Conforme Figura 96 , o uso residencial é o mais 
característico do bairro, representado sobretudo por 
edificações unifamiliares de um ou dois pavimentos. 
Nota-se uma mancha com predominância de uso 
residencial formada pelas ruas Turvo, Serro, Sebastião 
de Melo e Jequeri. A Rua Além Paraíba apresenta uma 
distribuição homogênea do uso residencial, em 
contraposição à Rua Itapecerica, onde sua incidência é 
escassa. De fato, a partir da Igreja Nossa Senhora da 
Conceição o uso residencial na rua Além Paraíba 
assume a predominância da via. Entre os edifícios 
residenciais multifamiliares, destaca-se a Vila Nossa 
Senhora da Piedade, localizada na Rua Itapecerica e 
composta por um bloco vertical de uso misto e um 
conjunto de blocos horizontais, no interior da quadra, de 
uso residencial. 

Misto 

O uso misto (residencial e comercial ou residencial e 
serviços) aparece de forma distribuída ao longo de toda 
área de estudo (com exceção da mancha de uso 
residencial, citada acima). Ainda assim, é possível 
identificar uma certa concentração deste tipo de uso na 
porção da Rua Itapecerica próxima à Praça Agostinho 
Martini, devido à tipologia marcante de antigos sobrados 
que conjugavam comércio/serviço na parte inferior e 
habitação na parte superior. Demais porções em 
destaque são ainda na Rua Itapecerica entre ruas 
Machado de Assis e Turvo e entre Rua Adalberto Ferraz 
e Avenida Nossa Senhora de Fátima. Figura 96 - Síntese do uso, 2009 
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Não residencial 

Os usos não-residenciais mais notáveis são observados 
nas quadras entre rua Itapecerica e avenida Presidente 
Antônio Carlos e porção sudeste, nas imediações do 
Complexo da Lagoinha. Nessas áreas, há 
estabelecimentos comerciais e de serviços, 
predominando bares, restaurantes, lanchonetes, salões 
de beleza, oficinas mecênicas e distribuidoras de peças 
(FIGURA 97). De maneira geral, os estabelecimentos 
são marcados por seu caráter popular. 

O uso comercial (exclusivo ou associado a serviços) é 
mais predominante na grande porção entre a Rua 
Itapecerica (inclusive) e Avenida Presidente Antônio 
Carlos, por influência desta última. Enquanto nas ruas 
Adalberto Ferraz e Elias Mussi Abuid é marcante a 
presença de comércio de ferro-velho e sucatas, 
manutenção de veículos, etc., nas ruas Rio Novo e 
Comendador Nohme Salomão percebe-se uma maior 
diversificação comercial (exceto pelas edificações 
próximas à Avenida Presidente Antônio Carlos, onde há 
trechos desapropriados pela obras de duplicação da 
mesma). 

No início da Rua Itapecerica (junto à Praça Vaz de Melo) 
nota-se uma concentração de comércio de ferro-velho, 
topa-tudo, sucatas, além de estabelecimentos fechados, 
caracterizando uma porção mais degradada da via. 
Chama a atenção a presença de um considerável 
número de lojas de móveis (cerca de 10 antiquários e 14 
lojas “topa-tudo”). Ao longo da rua, no entanto, o 
comércio torna-se mais variado, contribuindo para sua 
vitalidade: lojas de móveis, manutenção de veículos, 
supermercado, materiais de construção, escola, 
antiquários, salões de beleza, lanchonetes, entre outros. 
No entanto, é na proximidade com a Praça Agostinho 
Martini que se percebe uma maior diversidade de usos 
comerciais e de serviços, seja devido à presença do 
Hospital Odilon Behrens e do Departamento de 
Investigações ou devido ao comércio de apoio ao uso 
residencial do entorno (banco, salão de cabeleireiro, 
lotérica, loja de vestuário, açougue, mercearia, entre 
outros). 

No início da Rua Além Paraíba (a partir da Avenida 
Nossa Senhora de Fátima) há alguns estabelecimentos 
de comércio e serviços variados (estabelecimentos de 
ensino, maternidade, manutenção de eletrodomésticos,  

Figura 97 - Síntese do uso ao nível da rua, 2009 
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restaurantes, lanchonetes, gráficas, peças para 
veículos) e lotes vagos, sendo marcante, no entanto, a 
presença de gráficas. 

Equipamentos 

É relevante a presença de estabelecimentos de ensino 
(básico, fundamental e médio, curso técnico, curso pré-
vestibular e estabelecimento de ensino superior) e de 
importantes equipamentos de amplo atendimento, 
vinculados a funções diversas: Grupo Escolar Silviano 
Brandão, Igreja Nossa Senhora da Conceição, 
Departamento de Investigações, Hospital Odilon 
Behrens, SENAI, Mercado Popular da Lagoinha.  

Lotes vagos 

A área possui alguns lotes vagos, sendo o mais 
significativo deles, um grande terreno localizado na 
Itapecerica, entre as ruas Serro e Comendador Nohme 
Salomão. 

5.2 Altimetria 

A Lagoinha destaca-se por sua horizontalidade 
(FIGURA 98). A área é predominantemente ocupada por 
edificações de um ou dois pavimentos. As edificações 
de dois pavimentos aparecem principalmente junto à rua 
Itapecerica e na porção do bairro localizada junto à 
avenida Presidente Antônio Carlos.  

A ocupação do bairro é ligeiramente mais densa nas 
quadras adjacentes à Rua Itapecerica e início da Rua 
Além Paraíba. Observa-se uma maior horizontalidade na 
parte  central da área de estudo (nas proximidades da 
Casa da Loba e do Grupo Escolar Silviano Brandão). 

Os principais representantes das edificações de 3 ou 
mais pavimentos estão entre as edificações de uso 
institucional (Hospital Odilon Behrens, SENAI e Igreja 
Nossa Senhora da Conceição). 

A edificação mais alta da área de estudo tem somente 7 
pavimentos (edifício misto com residência multifamiliar 
situado na rua Itapecerica, em frente à rua Turvo). Com 
isso, a torre da Igreja Nossa Senhora da Conceição se 
destaca na paisagem urbana como um marco urbano.  

Figura 98 - Síntese da altimetria, 2009 
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A horizontalidade do bairro sugere um alto potencial de 
adensamento e verticalização da área. Contudo, ao 
contrário de diversos outros bairros de Belo Horizonte, 
não se verifica na Lagoinha, atualmente, pressão por 
parte do mercado imobiliário para substituição de 
edificações unifamiliares por edifícios residenciais 
multifamiliares. 

5.3 Estado de conservação 

O bairro Lagoinha apresenta um estoque de edificações 
representativas de vários momentos da história do 
bairro. Porém, é notável o mau estado de conservação 
das mesmas (contrariando o Art. 206 do Código de 
Posturas), como reflexo do processo de degradação a 
que o bairro ficou sujeito ao longo das grandes 
intervenções viárias empreendidas no passado. 

Ao se classificar as edificações por seu estado de 
conservação em três categorias – bom, regular e ruim – 
observa-se que a área apresenta cerca de 1/3 de 
ocorrências para cada grupo (FIGURA 99). Deve-se 
ressaltar que muitas edificações de interesse histórico 
encontram-se atualmente em mau estado ou 
parcialmente destruídas. 

As ruas Sebastião Melo e Formiga e as praças 
Agostinho Martini e Quinze de Junho são as áreas que 
concentram o maior número de edificações mais bem 
conservadas. 

Já as maiores concentrações de edificações em mau 
estado de conservação são observadas nas 
proximidades do Complexo da Lagoinha e nas 
adjacências da Praça Vaz de Melo, reforçando a 
correlação entre as intervenções viárias e a degradação 
urbana, indicada no Capítulo 2. 

 

Figura 99 - Síntese do estado de conservação, 2009 
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5.4 Patrimônio 

Utilizando como referência o material disponibilizado 
pela Diretoria de Patrimônio Cultural (DPC) através do 
Ofício DIPC/EXTER-311/2009, a análise procura 
compreender a situação do patrimônio histórico 
edificado da área de estudo através da identificação dos 
conjuntos e edificações de relevância histórica e cultural. 
Neste contexto, a análise não se dedica ao inventário 
detalhado do acervo e de seu estado de conservação. 
Ao mesmo tempo, também não aprofunda o diagnóstico 
do patrimônio cultural imaterial, embora este tema acabe 
permeando algumas discussões ao longo deste 
documento. A metodologia utilizada para compreender a 
relação entre o patrimônio edificado e o conjunto urbano 
o estudo combina a lista de imóveis tombados ou de 
interesse de proteção e as vistorias realizadas no local 
com o objetivo de identificar: (a) conjuntos de grande 
relevância para o bairro e  sua relação com a ambiência 
do espaço público; (b) conjuntos com potencial 
referencial; (c) edificações cuja intervenção possui papel 
estratégico na requalificação urbana do bairro.   

 O atual acervo edificado e cultural da Lagoinha combina 
algumas poucas edificações preservadas com um 
volume expressivo de imóveis descaracterizados (e mal 
conservados) e uma grande quantidade de edificações 
recentes, sobretudo galpões. O bairro possui poucos 
imóveis protegidos (duas edificações na rua Bonfim e 
duas na rua Itapecerica) embora exista uma lista de 68  
imóveis com interesse de preservação.  

Na Rua Itapecerica,  trecho próximo à Praça Vaz de 
Melo, encontra-se a porção de maior visibilidade e que, 
por ser também a área mais vulnerável ao impacto das 
intervenções viárias, teve seu processo de degradação 
mais diretamente associado à estagnação econômica do 
bairro. No entanto, o conjunto possui, também por causa 
da visibilidade, grande potencial referencial para a 
região e para a imagem da Lagoinha frente a cidade. 
Grande parte das edificações de maior valor histórico 
são de estilo eclético em transição para o art déco (com 
menos ornamentos e formas geométricas mais puras) 
ou de estilo art déco propriamente dito. De modo geral, 
as edificações de menor porte estão mais 
descaracterizadas que os sobrados e pequenos 
edifícios; no entanto, ambos em péssimo estado de 

conservação. A relação com o meio urbano neste 
trecho é facilitada pela inexistência de recuos frontais 
e possibilidade, na maior parte dos casos, de 
utilização da edificação para comércio local. 
(FIGURAS 100 a 105) 

 

Figura 100 - Rua Itapecerica, 
185 

 

Figura 101 - Rua Itapecerica, 
207/215/217 

 

Figura 102 - Rua Itapecerica, 
221/231 

 

Figura 103 - Rua Itapecerica, 
241 

 

Figura 104 - Rua Itapecerica, 
251 

 

Figura 105 - Rua Itapecerica, 
261 

 

Ainda na rua Itapecerica, esquina com rua Rio Novo, 
encontra-se um trecho predominantemente residencial, 
com estado de conservação mediano e algumas 
descaracterizações. Menor relação com a rua devido ao 
recuo das edificações e consequente muramento das 
fachadas. (FIGURAS 106 a 108) 

 

 

Figura 106 - Rua Itapecerica, 
579 (Casa da Loba) 

 

Figura 107 - Rua Itapecerica, 
613 

 

Figura 108 - Rua Itapecerica, 
625 

 

 

 

Também na rua Itapecerica, no trecho entre rua 
Comentador Nohme Salomão e praça Agostinho Martini,  
encontra-se concentrada a maior parte das edificações 
de interesse de preservação. A área próxima à praça 
possui um acervo de edificações do período eclético 
relacionadas sobretudo à ocupação da região por 
descendentes de italianos nos primeiros anos da cidade. 
Estas edificações estão relativamente bem conservadas 
e sem grandes descaracterizações. À medida que se 
afasta da praça, o estilo predominante passa a ser a 
combinação das edificações art decó  com edificações 
ecléticas de menor porte. (FIGURAS 109 a 120) 
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Figura 109 - Rua Itapecerica, 
751 

 

Figura 110 - Rua Itapecerica, 
769 

 

Figura 111 - Rua Itapecerica, 
833 

 

Figura 112 - Rua Itapecerica, 
919 

 

Figura 113 - Rua Itapecerica, 
945 

 

Figura 114 - Rua Itapecerica, 
946 

 

Figura 115 - Rua Itapecerica, 
951 

 

Figura 116 - Rua Itapecerica, 
963 

 

Figura 117 - Rua Itapecerica, 
983 

 

Figura 118 - Rua Itapecerica, 
999/1005 

 

Figura 119 - Rua Itapecerica, 
1007 

 

Figura 120 - Rua Itapecerica, 
1017 

Já na rua Além Paraíba, nota-se um posicionamento 
pouco uniforme de seu acervo edificado mas que, do 
ponto de vista urbanístico, apresenta um volume 
edificações que poderia conformar uma unidade 
através de soluções de desenho urbano. De modo 
geral, as edificações são ecléticas, sendo, em sua 
maior parte, de pequeno porte. O conjunto apresenta 
edificações que passaram por recuperação recente 
mas a maior parte não está em bom estado de 
conservação. (FIGURAS 121 a 138) 

 

Figura 121 - Rua Além 
Paraíba, 67 

 

Figura 122 - Rua Além 
Paraíba, 121/127 

 

 

Figura 123 - Rua Além 
Paraíba, 258 

 

Figura 124 - Rua Além 
Paraíba, 274 

 

Figura 125 - Rua Além 
Paraíba, 289 

 

Figura 126 - Rua Além 
Paraíba, 400 

 

Figura 127 - Rua Além 
Paraíba, 408 

 

Figura 128 - Rua Além 
Paraíba, 424 

 

Figura 129 - Rua Além 
Paraíba, 426 

 

Figura 130 - Rua Além 
Paraíba, 505 
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Figura 131 - Rua Além 
Paraíba, 550 

 

Figura 132 - Rua Além Paraíba, 
577 

 

Figura 133 - Rua Além 
Paraíba, 604 

 

Figura 134 - Rua Além 
Paraíba, 690 

 

Figura 135 - Rua Além 
Paraíba, 724 

 

Figura 136 - Rua Além Paraíba 

 

Figura 137 - Rua Além 
Paraíba, 818 

 

Figura 138 - Rua Além 
Paraíba, 867 

 

As demais ruas apresentam algumas edificações com  
papel fundamental para a recuperação do bairro, caso 
restauradas ou integradas ao desenho urbano. 
(FIGURAS 139 a 144) 

 

 

 

 

 

 

Figura 139 - Rua Jequeri, 47 

 

Figura 140 - Rua Jequeri, 52 

 

Figura 141 - Praça Quinze de 
Junho 

 

Figura 142 - Rua Serro, 94 

 

Figura 143 - Rua Serro, 145 

 

Figura 144 - Rua Serro, 295 
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6 NOVAS POSSIBILIDADES 

A instituição do instrumento da Operação Urbana 
Consorciada na Lei 9.959/2010 trouxe ao Município 
novas possibilidades de cumprimento da função social 
da propriedade preconizada no Estatuto das Cidades, 
sendo considerada   

o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo 
Poder Executivo Municipal, com a participação dos 
proprietários, moradores, usuários permanentes e 
investidores privados, com o objetivo de alcançar 
transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais 
e valorização ambiental, podendo ocorrer em qualquer 
área do Município. (BELO HORIZONTE, 2010) 

As transformações estruturais poderão ser conseguidas 
através da modificação de índices e características de 
parcelamento, ocupação e uso do solo/subsolo, bem 
como de alterações nas normas edilícias e, até mesmo,  
de regularização de construções, reformas ou 
ampliações executadas em desacordo com a legislação 
vigente. Além disso, as áreas sujeitas a operações 
urbanas contam com os benefícios de instrumentos 
como a Outorga Onerosa do Direito de Construir, a 
Transferência do Direito de Construir e dos Certificados 
de Potencial Adicional de Construção (estes útlimos de 
uso exclusivo nestas áreas). 

A partir de 2011, o diagnóstico da Lagoinha passou a 
ser incorporado pelas discussões trazidas pelo Plano 
Urbanístico para viabilização da Operação Urbana 
Consorciada ao longo das avenidas Presidente Antônio 
Carlos e Dom Pedro I, por ter a Lagoinha parte de sua 
área incluída no limite desta Operação e por ser esta 
uma oportunidade impar na viabilização de intervenções 
estruturantes que recuperem e valorizem a importância 
cultural e histórica do bairro, promovendo, por 
consequência, as melhorias sociais e ambientais 
definidas pela Lei.  

Dentro da lógica preconizada pela Lei 9.959/2010 para 
as operações urbanas, o Plano Urbanístico tem os 
seguintes objetivos: 

• implantar equipamentos estratégicos e novas 
centralidades; 

• promover a melhoria estrutural através (1) da 
implantação de novos padrões de ocupação 
do solo, (2) da ampliação de espaços livres 
públicos, (3) da criação de áreas verdes e (4) 
das melhorias nas condições de mobilidade; 

• possibilitar adensamento nas áreas 
consideradas subutilizadas. 

O Plano Urbanístico, por sua vez, está dividido em 3 
sub-planos: 

• Plano Ambiental – objetiva a identificação de 
áreas de relevância ambiental , corredores 
verdes e novo padrão de ocupação; 

• Plano Viário – objetiva o desenvolvimento 
orientado para o transporte coletivo, a 
redução de impactos do adensamento, a 
reestruturação das estações de integração e 
a incorporação das obras viárias previstas 
para a área; 

• Plano de Ocupação – objetiva a viabilização 
do adensamento do corredor com qualidade 
urbanística, reestruturando uso e ocupação 
no corredor e bairros do entorno, propondo 
novo padrão de inserção urbana nas novas 
edificações (com predomínio de quadra 
aberta) e garantindo o acesso ao corredor do 
BRT. 

Através deste último, foram definidos quatro tipos de 
ocupação para o corredor (FIGURA 145): 

• ocupação através de equipamentos 
estratégicos , visando atração de 
investimentos e consequente reestruturação 
urbana; 

• ocupação através de adensamento não 
residencial , visando criação/potencialização 
de centralidades, aumento na oferta de 
empregos e aumento no uso do contrafluxo 
do BRT; 

• ocupação através de adensamento misto , 
visando equilibrar o adensamento residencial 
à potencialização das centralidades locais; 

• ocupação através de adensamento 
residencial , visando equilibrar a densidade 
populacional, além de garantir a renovação 
imobiliária.  

  

Figura 145 - Estratégias de ocupação das quadras 

Após os estudos específicos, foram lançadas propostas 
ao longo de todo corredor. Aqui serão expostas aquelas 
que dizem respeito à Lagoinha: 

A- Arquitetura: 

• recuperação dos imóveis tombados ou de 
interesse de preservação; 

• proposta de criação de empreendimentos 
estratégicos:  (1) equipamento de uso público 
junto à Rodoviária, integrado a (2) conexão 
suspensa entre a Lagoinha e eixo da Avenida 
Afonso Pena, (3) edifício âncora junto à rua 
Itapecerica, com uso público (lazer) e privado 
(salas de teatro, cinema e livrarias); 

• ampliação do Mercado Popular da Lagoinha 
abrangendo uso comercial local, serviços de 
alimentação, áreas para shows; 

• utlização de terrenos livres junto às ruas Além 
Paraíba, Diamantina, Itabira, Manoel Macedo e 
Popular para outros empreendimentos 
estratégicos, a definir. 

   Equipamentos estratégicos 
   Adensamento não residencial 
   Adensamento com tipologia mista 
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B- Urbanismo / Meio Ambiente: 

• melhoria em iluminação, calçadas, trânsito e 
praças existentes; 

• fiscalização da aplicação dos códigos de 
Posturas e Edificações; 

• proposta de criação de um corredor cultural ao 
longo das ruas Itapecerica e Formiga 
(FIGURAS 146 e 147); 

• proposta de criação de parque em área junto à 
pedreira na rua Borba Gato, conectado ao 
corredor cultural da rua Itapecerica; 

• recuperação ambiental e urbanização de área 
sobre o túnel da avenida Cristiano Machado; 

• reurbanização da Pedreira Prado Lopes; 

 

Figura 146 - Corredor cultural da Lagoinha 

C- Mobilidade: 

• melhoria das conexões dos pedestres e 
ciclistas com o equipamento proposto junto à 
Rodoviária e com a Praça da Estação, além 
do tunel da avenida Cristiano Machado; 

• criação de conexões urbanas suspensas 
entre a rua Comendador Nohme Salomão e 
mirante da rua Diamantina e entre as ruas 
Araribá e Manoel Macedo (próximo do 
acesso à Igreja Batista da Lagoinha);  

• criação de acessos à Pedreira Prado Lopes 
pela extensão das ruas Araribá e São 
Lourenço; 

 

D-  Economia: 

• valorização da vocação cultural; 
• incorporação de elementos estratégicos como 

incubadoras de empresas e call centers;  

E- Turismo: 

• incorporação de parceiros oriundos da iniciativa 
privada e da sociedade civil; 

• promoção de eventos locais para a divulgação 
do corredor cultural e do parque da pedreira no 
cenário municipal. 

Figura 147 - Propostas para o corredor cultural da Lagoinha 



LAGOINHA EM ESTUDO – REFERÊNCIAS 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - 2011 52 

 

7 REFERÊNCIAS 

GERAIS 

ANDRADE, Rodrigo Ferreira; MAGALHÃES, Beatriz de 
Almeida. A Formação da Cidade: In: CASTRIOTA, 
Leonardo Barci (Org.). Arquitetura da Modernidade . 
Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998. p.37-78. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS. Acessibilidade a edificações, mobiliário, 
espaços e equipamentos urbanos: NBR 9050. Rio de 
Janeiro: ABNT, 2004. 97 p. 

BELO HORIZONTE. Conselho Municipal do Meio 
Ambiente. Deliberação Normativa nº 09, de 08 de 
julho de 1992 . Estabelece normas para plantio em 
logradouros públicos. Belo Horizonte: COMAM, 1992. 
Disponível em: <http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/ 
comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaM
enuPortal&app=meioambiente&tax=16687&lang=pt_BR
&pg=5700&taxp=0&> Acesso em jul. 2011. 

_________________. Decreto 19, de 27 de Dezembro 
de 1927. Desapropria por utilidade pública os terrenos 
necessários à abertura de uma avenida sanitária, ao 
longo do Córrego Lagoinha desde a Rua Formiga até a 
Rua do Ramal. Belo Horizonte: PMBH, 1927. Disponível 
em: <http://bhz5.pbh.gov.br/legislacao.nsf/42d34f6e3014 
477e0325679f0041f8fa/74398fbab6a624c103256872007
07f13?OpenDocument> Acesso em nov. 2009.  

_________________. Decreto 32, de 13 de Julho de 
1935. Dá a denominação de Praça "Cel. Guilherme Vaz 
de Melo" à praça vulgarmente conhecida com o nome 
"Lagoinha". Belo Horizonte: PMBH, 1935. Disponível 
em: <http://bhz5.pbh.gov.br/legislacao.nsf/42d34f6e3014 
477e0325679f0041f8fa/c69f28ce85e32ecd03256840007
028ac?OpenDocument> Acesso em nov. 2009. 

_________________. Decreto 95, de 18 de julho de 
1941. Dá novas denominações a avenidas e rua. Belo 
Horizonte: PMBH, 1941.Disponível em: <http://bhz5.pbh. 
gov.br/legislacao.nsf/42d34f6e3014477e0325679f0041f8
fa/4e6a6bfbe5276827032567e1004c10a4?OpenDocum
ent> Acesso em nov. 2009. 

_________________. Fundação Municipal de Cultura. 
Ofício DIPC/EXTER-311/2009, de 04 de agosto de 
2009. Material informativo referente ao Conjunto 
Urbano Bairro Lagoinha, em estudo pelo CDPCM-BH, 
e à ADE Lagoinha. Belo Horizonte: FMC, 2009. (CD 
anexo). 

_________________. Lei 226, de 02 de outubro de 
1922. Modificada disposição do Regulamento de 
Construcções. Belo Horizonte: PMBH, 1922. 
Disponível em: <http://bhz5.pbh.gov.br/legislacao.nsf/ 
42d34f6e304477e0325679f0041f8fa/e3cad182809d51
1a0325686b00723268?OpenDocument> Acesso em 
nov. 2009. 

_________________. Lei 264, de 09 de outubro de 
1923. Dispõe sobre construcções do municipio da 
capital e isenta de impostos municipaes o predio do 
Centro Hespanhol de Socorros Mutuos e Instrucção. 
Belo Horizonte: PMBH, 1923. Disponível em: 
<http://bhz5.pbh.gov.br/legislacao.nsf/42d34f6e30144 
77e0325679f0041f8fa/63a0aed4725db9a2032568720
05aca70?OpenDocument> Acesso em nov. 2009. 

_________________. Lei 7.166, de 27 de agosto de 
1996. Estabelece normas e condições para 
parcelamento, ocupação e uso do solo urbano no 
Município. Disponível em: < http://bhz5.pbh.gov.br/ 
legislacao.nsf/42d34f6e3014477e0325679f0041f8fa/8
e722441831434ca0325679a00576718?OpenDocume
nt> Acesso em abr. 2009. 

_________________. Lei 8.616, de 14 de julho de 
2003. Contém o Código de Posturas do Município de 
Belo Horizonte. Belo Horizonte: PMBH, 2003. 
Disponível em: <http://bhz5.pbh.gov.br/legislacao.nsf/ 
42d34f6e3014477e0325679f0041f8fa/7c736d5aa2c56
d03032571490019a7b3?OpenDocument> Acesso em 
set. 2009.  

_________________. Lei 9.959, de 20 de julho de 
2010.  Altera as leis n° 7.165/96 - que institui o Plan o 
Diretor do Município de Belo Horizonte - e n° 7.166 /96 
- que estabelece normas e condições para 
parcelamento, ocupação e uso do solo urbano no 
Município -, estabelece normas e condições para a 
urbanização e a regularização fundiária das Zonas de 
Especial Interesse Social, dispõe sobre parcelamento, 
ocupação e uso do solo nas Áreas de Especial 

Interesse Social, e dá outras providências.< 
http://cmbhapweb.cmbh.mg.gov.br:8080/silinternet/cons
ultaNormas/detalheNorma.do?id=2c907f7629a36d3f012
9f5ae549f04fd&metodo=detalhar#> Acesso em abr. 
2011. 

_________________. Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. Parecer Técnico nº 1913/09, de 13 de 
agosto de 2009 . Levantamento e avaliação da 
arborização de ruas do Bairro Lagoinha para embasar 
estudo da SMURB. Parecerista: Agnus Rocha 
Bittencourt. Belo Horizonte: PMBH, 2009.  

CASTRIOTA, Leonardo Barci; PASSOS, Luiz Mauro do 
Carmo. O “Estilo Moderno”: Arquitetura em Belo 
Horizonte nos anos 30 e 40. In: CASTRIOTA, Leonardo 
Barci (Org.). Arquitetura da Modernidade . Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 1998. p.127-182. 

CULLEN, Gordon. Paisagem urbana . Lisboa: Ed. 70, 
1996. 203 p.  

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Panorama de Belo 
Horizonte: atlas histórico . Belo Horizonte: Fundação 
João Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Culturais, 
1997. 104p.  

GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO URBANO. 
Dossiê de Tombamento : Conjunto Residencial IAPI 
(São Cristóvão). Belo Horizonte: GEPH, 2007. 85p. 

GOOGLE MAPS. Disponível em <maps.google.com> 
Acesso em 2009. 

GOOGLE STREET VIEW. Disponível em: < 
http://maps.google.com/help/maps/streetview/index.html
> Acesso em 2011. 

LEMOS, Celina Borges. A Cidade Republicana: Belo 
Horizonte, 1897-1930. In: CASTRIOTA, Leonardo Barci 
(Org.). Arquitetura da Modernidade . Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 1998. p.79-125. 

MACHADO, Heloisa Guaracy; PEREIRA, Maria de 
Lourdes L. Módulo I - A Lagoinha no contexto do 
desenvolvimento urbano da cidade. In: Projeto Belo 
Horizonte: bairros antigos - uma nova realidade . Belo 
Horizonte: PUC/MG, 1990. 77p.  

MORAES, Fernanda Borges de; GOULART, Maurício 



LAGOINHA EM ESTUDO – REFERÊNCIAS 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - 2011 53 

 

Guimarães. As dinâmicas da reabilitação urbana: 
impactos do Projeto Lagoinha. In: Cadernos de 
Arquitetura e Urbanismo . v. 9, n. 10. Belo Horizonte: 
Editora PUC Minas, 2002. p. 51-71. 

MUSEU HISTÓRICO ABÍLIO BARRETO. Sistema de 
Banco de Dados do Acervo Fotográfico . Belo 
Horizonte: MHAB, 2009. Disponível em: 
<http://10.8.32.43/pesquisa/index.php> Acesso em 
2009. 

SALGUEIRO, Heliana Angotti. Engenheiro Aarão Reis: 
o progresso como missão . Belo Horizonte: Fundação 
João Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Culturais, 
1997. 288p.  

SOUZA, Renato César José de. A Arquitetura em Belo 
Horizonte nas décadas de 40 e 50: utopia e 
transgressão. In: CASTRIOTA, Leonardo Barci (Org.). 
Arquitetura da Modernidade . Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 1998. p.183-229. 

MAPAS 

PRODABEL, AEROFOTO CRUZEIRO. Levantamento 
Aerofotogramétrico do Município de Belo Horizonte . 
Belo Horizonte: PMBH, 1994. ? mapa, p&b. Escala: ?   

PRODABEL. Levantamento Aerofotogramétrico do 
Município de Belo Horizonte . Belo Horizonte: PMBH, 
1999. ? mapa, cor. Escala 1:4000 

KUBITSCHEK, Juscelino. Planta cadastral Belo 
Horizonte . [S.I.]: Casa, 1942. 12 mapas, cor; 32x48cm. 
Escala: 1:2000. (folhas F10101, F10102, F10201, 
F10202, F20101, F20102, F30101, F30102, F40101, 
F40102, F40201, F40202) 

SERVIÇOS AEROFOTOGRAMETRICOS CRUZEIRO 
DO SUL S.A Levantamento Aerofotogrametrico do 
Municipio de Belo Horizonte . Belo Horizonte: PMBH, 
1953. 2 mapas, p&b; 59x84cm. Escala 1:5.000. (folhas 
24, 29) 

SERVIÇOS AEROFOTOGRAMETRICOS CRUZEIRO 
DO SUL S.A. Levantamento Aerofotogramétrico do 
Município de Belo Horizonte . Belo Horizonte: PMBH, 
1972-1973. 6 mapas, p&b; 59x84cm. Escala 1:2.000. 
(folhas 52-51, 52-52, 52-53, 53-51, 53-52, 53-53) 

FIGURAS / TABELAS 

Figura 1 – Elaborado por GPUR, 2009 

Figura 2 – Elaborado por GPUR, 2009 

Figura 3 – Elaborado por GPUR, 2009 

Figura 4 – Elaborado por GPUR, 2011 

Figura 5 – Elaborado por GPUR, 2009 

Figura 6 – Elaborado por GPUR, 2011 

Figura 7 – Elaborado por GPUR, 2011 

Figura 8 – Foto: Mauro Cesar da Silva Ribeiro  

Figura 9 – Foto: Mauro Cesar da Silva Ribeiro 

Figura 10 – Elaborado por GPUR, 2011 

Figura 11 – Google Street View 

Figura 12 – Elaborado por GPUR, 2011 

Figura 13 – Elaborado por GPUR, 2011 

Figura 14 – FJP, 1997, p. 31 

Figura 15 – FJP, 1997, p. 31 

Figura 16 – FJP, 1997, p. 31 

Figura 17 – MHAB, 2009 (Not: BH.COT.1897-001) 

Figura 18 – MHAB, 2009 (Not: HG.CAP.1919-010) 

Figura 19 – LEMOS, 1998, p. 106 

Figura 20 – MHAB, 2009 (Not: BH.URB.1908-010) 

Figura 21 – FJP, 1997, p. 43 

Figura 22 – MHAB, 2009 (Not: HG.FOT.1926-001) 

Figura 23 – MHAB, 2009 (Not: BH.ALB.01-017) 

Figura 24 – MHAB, 2009 (Not: BH.ALB.04-014) 

Figura 25 – LEMOS, 1998, p.92 

Figura 26 – MHAB, 2009 (Not: JB.CAP-004) 

Figura 27 – FJP, 1997, p. 50 

Figura 28 – MHAB, 2009 (Not: BH.ALB.07-268) 

Figura 29 – MHAB, 2009 (Not: BH.CAP.1935-004) 

Figura 30 – CASTRIOTA e PASSOS, 1998, p. 137 

Figura 31 – MHAB, 2009 (Not: BT.FOT.3.1-013) 

Figura 32 – APCBH, 2009 (Foto 14815) 

Figura 33 – CASTRIOTA e PASSOS, 1998, p. 163 

Figura 34 – PMBH, 1942 

Figura 35 – MHAB, 2009 (Not: ODF.CAP.JT-115) 

Figura 36 – MHAB, 2009 (Not: HG.CAP.1947-009) 

Figura 37 – PMBH, 1953 

Figura 38 – (origem desconhecida) 

Figura 39 – Google Street View 

Figura 40 – Foto: Paula Barros 

Figura 41 – ANDRADE e MAGALHÃES, 1998, p. 71 

Figura 42 – ANDRADE e MAGALHÃES, 1998, p. 73 

Figura 43 – Google Street View 

Figura 44 – Foto: Henrique Gazzola de Lima 

Figura 45 – PMBH, 1973, 1994, 1999; Google Maps 

Figura 46 – Elaborado por GPUR, 2009 

Figura 47 – Google Street View 

Figura 48 – Elaborado por GPUR, 2009 

Figura 49 – Elaborado por GPUR, 2009 

Figura 50 – Foto: Henrique Gazzola de Lima  

Figura 51 – Foto: Henrique Gazzola de Lima 

Figura 52 – (origem desconhecida) 

Figura 53 – Foto: Tarcísio Gontijo Cunha 

Figura 54 – Foto: Tarcísio Gontijo Cunha 

Figura 55 – Foto: Tarcísio Gontijo Cunha 

Figura 56 – Foto: Tarcísio Gontijo Cunha 

Figura 57 – Foto: Tarcísio Gontijo Cunha 

Figura 58 – Foto: Tarcísio Gontijo Cunha 

Figura 59 – Foto: Tarcísio Gontijo Cunha 

Figura 60 – Google Street View 

Figura 61 – Google Street View 

Figura 62 – Foto: Tarcísio Gontijo Cunha 

Figura 63 – Foto: Tarcísio Gontijo Cunha  

Figura 64 – Foto: Tarcísio Gontijo Cunha  

Figura 65 – Foto: Tarcísio Gontijo Cunha  

Figura 66 – Foto: Mauro Cesar da Silva Ribeiro 

Figura 67 – Foto: Mauro Cesar da Silva Ribeiro  

Figura 68 – Foto: Mauro Cesar da Silva Ribeiro  

Figura 69 – Foto: Mauro Cesar da Silva Ribeiro  

Figura 70 – Foto: Mauro Cesar da Silva Ribeiro  

Figura 71 – Foto: Mauro Cesar da Silva Ribeiro  

Figura 72 – Foto: Mauro Cesar da Silva Ribeiro  



LAGOINHA EM ESTUDO – REFERÊNCIAS 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - 2011 54 

 

Figura 73 – Foto: Mauro Cesar da Silva Ribeiro  

Figura 74 – Foto: Mauro Cesar da Silva Ribeiro  

Figura 75 – Foto: Mauro Cesar da Silva Ribeiro  

Figura 76 – Foto: Mauro Cesar da Silva Ribeiro  

Figura 77 – Foto: Mauro Cesar da Silva Ribeiro  

Figura 78 – Foto: Mauro Cesar da Silva Ribeiro  

Figura 79 – Foto: Mauro Cesar da Silva Ribeiro  

Figura 80 – Foto: Mauro Cesar da Silva Ribeiro  

Figura 81 – Foto: Mauro Cesar da Silva Ribeiro  

Tabela 1 – PMBH, 2009 

Figura 82 – Foto: Mauro Cesar da Silva Ribeiro  

Figura 83 – Foto: Mauro Cesar da Silva Ribeiro  

Figura 84 – Foto: Mauro Cesar da Silva Ribeiro  

Figura 85 – Foto: Mauro Cesar da Silva Ribeiro  

Figura 86 – Foto: Mauro Cesar da Silva Ribeiro  

Figura 87 – Foto: Mauro Cesar da Silva Ribeiro  

Figura 88 – Foto: Mauro Cesar da Silva Ribeiro  

Tabela 2 – Elaborado por GPUR, 2009 

Figura 89 – Foto: Tarcísio Gontijo Cunha 

Figura 90 – Foto: Mauro Cesar da Silva Ribeiro 

Figura 91 – Google Street View 

Figura 92 – Foto: Tarcísio Gontijo Cunha 

Figura 93 – Google Maps 

Figura 94 – Foto: Mauro Cesar da Silva Ribeiro 

Figura 95 – Elaborado por GPUR, 2009 

Figura 96 – Elaborado por GPUR, 2009 

Figura 97 – Elaborado por GPUR, 2009 

Figura 98 – Elaborado por GPUR, 2009 

Figura 99 – Elaborado por GPUR, 2009 

Figura 100 – FMC, 2009 

Figura 101 – FMC, 2009  

Figura 102 – FMC, 2009  

Figura 103 – FMC, 2009  

Figura 104 – FMC, 2009  

Figura 105 – FMC, 2009  

Figura 106 – FMC, 2009  

Figura 107 – FMC, 2009  

Figura 108 – FMC, 2009  

Figura 109 – FMC, 2009  

Figura 110 – FMC, 2009  

Figura 111 – FMC, 2009  

Figura 112 – FMC, 2009  

Figura 113 – FMC, 2009  

Figura 114 – FMC, 2009  

Figura 115 – FMC, 2009  

Figura 116 – FMC, 2009  

Figura 117 – FMC, 2009  

Figura 118 – FMC, 2009  

Figura 119 – FMC, 2009  

Figura 120 – FMC, 2009  

Figura 121 – FMC, 2009  

Figura 122 – FMC, 2009  

Figura 123 – FMC, 2009  

Figura 124 – FMC, 2009  

Figura 125 – FMC, 2009  

Figura 126 – FMC, 2009  

Figura 127 – FMC, 2009  

Figura 128 – FMC, 2009  

Figura 129 – FMC, 2009  

Figura 130 – FMC, 2009  

Figura 131 – FMC, 2009  

Figura 132 – FMC, 2009  

Figura 133 – FMC, 2009  

Figura 134 – FMC, 2009  

Figura 135 – FMC, 2009  

Figura 136 – FMC, 2009  

Figura 137 – FMC, 2009  

Figura 138 – FMC, 2009 

Figura 139 – FMC, 2009 

Figura 140 – FMC, 2009 

Figura 141 – FMC, 2009 

Figura 142 – FMC, 2009 

Figura 143 – FMC, 2009 

Figura 144 – FMC, 2009 

Figura 145 – Elaborado por GPUR, 2011 

Figura 146 – Elaborado por GPUR, 2011 

Figura 147 – Elaborado por GPUR, 2011    

 

  

 

 



LAGOINHA EM ESTUDO – EQUIPE TÉCNICA 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - 2011 55 

 
 

8 EQUIPE TÉCNICA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (PBH) 

Márcio Araújo de Lacerda - Prefeito 

 

2011 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (SMDE) 

Marcello de Lima Santiago Faulhaber Campos – Secretário Municipal 

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE PLANEJAMENTO URBANO (SMAPU) 

Gina Beatriz Rende – Secretária Municipal Adjunta 

 

2009 

SECRETARIA  MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS (SMURBE) 

Murilo de Campos Valadares – Secretário Municipal 

CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DA SMURBE 

Maria Fernandes Caldas – Consultor Técnico Especializado 

 

COORDENAÇÃO ‘LAGOINHA EM ESTUDO’ 

GERÊNCIA DE PROJETOS URBANOS ESPECIAIS (GPUR) 

Daniel Medeiros de Freitas – Gerente  

GERÊNCIA DE DESENHO URBANO (GEDES) 

Tarcísio Gontijo Cunha – Gerente 

 

EQUIPE GPUR 

Taís Regina Martins Lara – Arquiteta e Urbanista 

Tiago Esteves Gonçalves da Costa – Arquiteto e Urbanista 

Henrique Gazzola de Lima – Arquiteto e Urbanista 

Mauro Cesar da Silva Ribeiro – Arquiteto e Urbanista 

Mauriluci Batista Porto – Assistente Administrativo 

 

 
APOIO TEMÁTICO COMPLEMENTAR 

 

INSERÇÃO REGIONAL 

Antoniel Silva Fernandes - Técnico em Planejamento Urbano (SMAPU) 

Guilherme Pereira de Vargas - Técnico em Planejamento Urbano (SMAPU) 

Lúcia Karine de Almeida – Gerente de Políticas de Uso e Ocupação do Solo (SMAPU) 

Antônio Celso Silva Medeiros – Gerência de Projetos de Trânsito (BHTRANS) 

Celina Andrade Perdigão Costa – Gerência de Implant. de Corred. e Estações (BHTRANS) 

Silvano Lopes Souza – Gerência de Sinalização (BHTRANS) 

 

ANÁLISE HISTÓRICA 

William Cardoso – Gerência de Cadastro (PRODABEL) 

Nome – Setor (ABCBH)  

 

ANÁLISE URBANA 

Agnus Rocha Bittencourt – Gerência de Áreas Verdes e Arborização (SMMA) 

Luiz Flávio das Graças Martins – Diretoria de Iluminação Pública (SUDECAP) 

 

ANÁLISE ARQUITETÔNICA 

Michele Abreu Arroyo – Diretoria de Patrimônio Cultural (FMC) 

 

NOVAS POSSIBILIDADES 

Izabel Dias de Oliveira Melo – Gerente de Coord. de Políticas de Planej. Urbano (SMAPU) 

Ana Ceci Franco Vidal Mota - Técnica em Planejamento Urbano (SMAPU) 

Antoniel Silva Fernandes - Técnico em Planejamento Urbano (SMAPU) 

Danielle Teodora Costa Santos - Técnica em Planejamento Urbano (SMAPU) 

Eduardo Moutinho Ramalho Bittencourt - Técnico em Planejamento Urbano (SMAPU) 

Guilherme Pereira de Vargas - Técnico em Planejamento Urbano (SMAPU) 

Gustavo Pimenta de Pádua Zolini - Técnico em Planejamento Urbano (SMAPU) 


