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A operação urbana simplificada deverá consistir na determinação de parâmetros urbanísticos especiais que permitam a regularização total e
acréscimo de área construída. Para isso será necessária fundamentalmente a modificação do coeficiente básico de aproveitamento (C.Ab) e
da altimetria máxima permitida. 

 Entendemos que escopo proposto para a expansão do empreendimento representa grande benefícios para a cidade em diversos aspectos 
dentre os quais destacamos: 

 - Melhoria das condições de atendimento aos usuários do empreendimento.
 - Ampliação da atratividades do empreendimento para turistas gerando divisas para o município. 
 - Potencial estímulo da atividade econômica de todo o entorno gerando maior arrecadação, empregos e, consequentemente, benefícios 
para toda a cidade. 
 - Melhoria da qualidade do espaço público com investimentos em espaços de lazer, ajustes do sistema viário e melhorias dos acessos de 
veiculos ao empreendimento.  A carga e descarga será interiorizada minimizando impactos no entorno. 
 - Preservação das caracteristicas originais da edificação e dos usos existentes agregando atividades afins. 
 - Solução de antigo problema com o setor dos animais . Melhorias possibilitarão melhorias na legislação municipal. 

 Concluímos que as melhorias propostas pelo projeto justificam a flexibilização de alguns parâmentros urbanisticos pelo importante papel 
socioeconomico do empreendimento e pelos benefício que gerará para a cidade. No anexo III, estas questões estão detalhadas.

0052139-04/1060CEEIVSMAPU



 

 

 

 

 

03 45Mercado Central de Abastecimento e Serviços Ltda

Lojas, Acessos, Carga Descarga, ARS

Lojas, Acessos, Entrad. Estacionamento 

Estacionamento, Administração, Loja

Cobertura

10.023,00

5822,00Terraço, Cobertura

Estacionamento

Estacionamento

Estacionamento, Admin, Multiuso,

Praça Alimentação, Estacionamento

Lojas, Acessos, Entrad. Estacionamento 

Lojas Com. de Animais, Acessos, ARS, Saída Estacio. 1620,50

13.336,64

6680,00

10.483,00

10.023,00

Altura Atual 18 m / Altura proposta 30 m   > Vagas propostas = 800 

ZHIP

2,7 3,36

100

0 20%

- -

Subsolo

PAV  04

PAV 05

PAV 06

1180,50

19.471,50

10.474,00

0,00

8448,00

0,00

5822,00

13.336,64

10.483,00

6.680,00

10.023,00

10.023,00

5822,00

45.396,00 56.367,64



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

04 45



Mercado Central de Abastecimento e Serviços Ltda 05 45



PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO MERCADO CENTRAL DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS 
CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA DE OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA - CPOUS 
                               
                               

                                                                                                                                                                     
 

8 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II - ITEM 3.8.1 
Caracterização do terreno 
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O Mercado Central de Abastecimento e Serviços está situado no conjunto de lotes 1A a 

22A, na zona fiscal 003; Terceira Seção Urbana; quarteirão 021, conforme consta nas 

informações básicas expedidas na data de 22 de junho do ano de 2015. A planta 

cadastral (CP) é a 003025G. 

A soma das áreas dos lotes conforme CP é de 13487,50 m² (treze mil quatrocentos e 

oitenta e sete metros e cinquenta centímetros quadrados).  

As vias do entorno são classificadas todas como arteriais com largura maior ou igual a 

15 metros sendo elas: avenidas Augusto de Lima e Amazonas; ruas Curitiba, Santa 

Catarina e Goitacazes (Figura 01). Não consta das informações básicas qualquer previsão 

de alargamento das mesmas.  

 

Figura 1- CP 3-25-G 

 

A taxa de ocupação do terreno é de 100%, não existindo áreas livres, verdes ou 

permeáveis na parte a ser regularizada do empreendimento.  
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A edificação não possui documentos de regularização junto à Prefeitura referentes ao 

alvará de construção ou baixa e habite-se.   

O edifício é composto basicamente por três pavimentos onde estão instaladas as lojas, 

áreas de estacionamento para veículos, além das demais áreas técnicas e 

administrativas de apoio.  

Apesar de o Mercado estar localizado neste quarteirão desde o ano de 1929, somente 

em 1964, quando da sua privatização, foram construídos os fechamentos verticais e a 

cobertura da edificação em sua configuração mais conhecida (Figura 02).  

 

Figura 2 - Vista geral do Mercado 

O estado de conservação do imóvel é bom tanto externa quanto internamente, 

entretanto, seus proprietários consideram que há necessidade promover melhorias em 

diversos aspectos construtivos para oferecer mais conforto aos usuários. 

O estacionamento de veículos situado no 3º pavimento é administrado pela própria 

associação dos lojistas e possui aproximadamente 400 vagas. Esta quantidade vem se 
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mostrando comprovadamente insuficiente ao atendimento da demanda principalmente 

nos horários e dias de maior fluxo de clientes (Figura 03).  

O acesso ao estacionamento está situado na esquina da Avenida Augusto de Lima com 

Rua Santa Catarina. Naquela avenida foi construída uma via exclusiva para acumulação 

de veículos que acesso o empreendimento (Figura 04).   

 

Figura 3 - Vista geral do estacionamento 

 

Figura 4 - Avenida Augusto de Lima – Veículo acessando a pista dedicada à faixa de 
acumulação 
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Já as vagas destinadas ao estacionamento de carga e descarga para abastecimento das 

lojas estão situadas no 1º pavimento da edificação cujo acesso se dá pela Rua 

Goitacazes. (ver figura 05). 

 

Figura 5 - Rua Goitacazes – Carga e descarga 

Na Rua Santa Catarina está instalada um ponto de ônibus e na Rua Curitiba existe recuo 

do passeio vagas destinadas exclusivas para os táxis. (Figura 06). 

 

Figura 6 – Rua Santa Catarina – Parada de ônibus 
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O pedestre pode acessar o empreendimento através de sete entradas principais 

distribuídas no perímetro da edificação que estão localizadas nas extremidades ou 

pontos médios do quarteirão (Figura 07). 

 

Figura 7– Av. Augusto de Lima – Acesso de pedestres 

O entorno imediato do empreendimento é composto quase que exclusivamente por 

edificações de uso não residencial destinadas ao comércio, serviços ou estacionamentos 

de veículos. (Figuras 08 e 09) 

Há também o Centro de Eventos Minas Centro, cuja portaria principal está localizada na 

Av. Augusto de Lima, de frente para o Mercado, e alguns outros edifícios residenciais 

nas ruas Curitiba e Santa Catarina. Estes não estão voltados para a quadra ocupada pelo 

Mercado, mas sim para o centro de eventos.   
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Figura 8– Rua Goitacazes – Entorno 

 

Figura 9– Rua Curitiba – Entorno 
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FOTOS GERAIS DA EDIFICAÇÃO E ENTORNO 

 

Figura 10 - Vista da Avenida Augusto de Lima 

 

Figura 11 - Vista Av. Augusto de Lima c/ Rua Curitiba 
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Figura 12 - Esquina A. Lima c/ Curitiba 

 

 

Figura 13 - Vista da Av. Augusto de Lima c/ Rua Curitiba 
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Figura 14 – Vista geral do Mercado na Avenida Augusto de Lima 

 

Figura 15 – Faixa de travessia de pedestres na Avenida Augusto de Lima 
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Figura 16 - Acesso estacionamento – Avenida Augusto de Lima e Santa Catarina. 

 

 

Figura 17 – Vista geral do Mercado na Rua Santa Catarina 
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Figura 18 - Acesso estacionamento 

 

Figura 19 – Avenida  Amazonas - Vista para Rua Santa Catarina 
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Figura 20 - Vista do Acesso Avenida Amazonas 

 

 

Figura 21 – Vista da Mercado na Rua Goitacazes 
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Figura 22 – Vista do Mercado da Rua Santa Catarina 

 

Figura 23 – Vista do setor de carga e descarga na Rua Goitacazes 
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Figura 24 - Vista do setor de carga e descarga na Rua Goitacazes 

 

Figura 25 - Vista do Mercado da Rua Padre Belchior 
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Figura 26 - Vista do Mercado da Rua Padre Belchior 

 

 

Figura 27 – Vista do Mercado na Rua Curitiba 
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Figura 28 - Vista do Mercado na Rua Curitiba 

 

Figura 29 - Avenida Amazonas - Vista do Mercado 
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Figura 30 – Vista aérea 
 

Fonte: Google Earth – imagem de 19.04.2011 
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ANEXO III - ITEM 3.9.1 
 

Memorial Descritivo do 

Empreendimento 
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Introdução 

O Mercado Central de Belo Horizonte é um dos principais postos de abastecimento de 

alimentos de Belo Horizonte e região metropolitana. A diversidade, tradição e 

qualidade de seu comércio contribuíram também para que ao longo dos anos o 

Mercado assumisse a função de importante centro de lazer e convivência dos belo-

horizontinos. 

Ponto turísticos dos mais apreciados por aqueles que visitam Belo Horizonte, o 

Mercado Central, seja provavelmente o local mais visitado dentro do perímetro 

urbano do Município. Conforme consulta realizada, verificamos que não existiam 

dados oficiais específicos da Belotur, mas a administração do Mercado informa que 

nos finais de semana e datas especiais, a média de usuários chega a 40 mil pessoas por 

dia. É um espaço muito representativo da tradição mineira na culinária, no artesanato 

e também no desfrute de uma boa conversa com os amigos de sempre ou do 

momento.  

Apesar disso, e passados quase 50 anos de sua última grande reforma, a Associação 

dos lojistas do Mercado Central entende ser este o momento de potencializar todas 

estas qualidades neste projeto de expansão visando maior conforto aos usuários e, por 

consequência, contribuir para a garantir sustentabilidade do negócio a longo prazo.  

Existe a percepção de que, embora haja grande quantidade de turistas visitando o 

Mercado, o número de frequentadores em geral vem sofrendo ligeira queda, muito 

em função das condições gerais de conforto oferecidas aos usuários. Por muitas vezes 

as pessoas optam por realizar suas compras em Shopping Centers ou Hipermercados 

pelas facilidades oferecidas. Outra grande oportunidade de melhoria diz respeito à 

ampliação dos serviços ofertados concomitantemente à expansão do horário de 

funcionamento. Não podemos deixar de destacar que o empreendimento poderá 

adequar suas instalações para atendimento às normas da Anvisa, Ministério do 

Trabalho, Corpo de Bombeiros entre outra.  

Para realização do projeto, a Associação de lojistas que administra o Mercado Central 

definiu as principais diretrizes a serem atendidas:  

· Regularizar a parte da edificação existente a ser mantida e ou modificada. 

· Manutenção e ampliação dos usos já consolidados. 

· Ampliação do número de vagas de estacionamento. 

· Ampliação da área disponível para instalação de lojistas.
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· Ampliação das áreas destinadas ao lazer e espaços de 

convivência para os usuários.  

· Enfrentamento dos eventuais impactos urbanísticos.  

· Melhoria das condições de conforto ambiental, funcionalidade, acessibilidade e 

segurança. 

· Não modificar o mix de usos do Mercado.  

· Manutenção da originalidade das fachadas o tanto quanto possível.  

· A parte da edificação resultante da ampliação deve possuir características 

construtivas harmônicas com as existentes.  

· Menor intervenção possível nas áreas ocupadas pelas lojas existentes. 

Situação Atual  

O Mercado Central de Belo Horizonte está construído em conjunto de lotes situados na 

região do hipercentro (ZHIP) cuja soma de áreas total oficial é de 13.487,50 m2. O 

edifício é composto por três pavimentos principais: 

1. Pavimento 01 – Nível Goitacazes  

· Vagas de estacionamento para Carga e Descarga 

· Lojas 

· ARS – Armazenamento de Resíduos Sólidos  

· Áreas técnicas:  Subestação, Depósitos, etc.  

· Portarias de acesso 

 

2. Pavimento 02 – Nível Augusto de Lima  

· Lojas 

· Portarias de acesso 

· Acesso estacionamento 

· Sanitários 

 

3. Pavimento 03 – Estacionamento  

· Estacionamento 

· Lojas 

· Áreas administrativas e apoio técnico. 

· Capela 
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Descrição do Projeto  

Introdução 

O projeto consiste na ampliação da edificação existente com base em diretrizes 

definidas pela Associação de lojistas e discutidas previamente com a equipe de 

técnicos da SMAPU / PBH.  O ponto de partida do projeto é a preservação do mix de 

usos e também das estruturas da edificação existentes. O objetivo principal é que a 

expansão do empreendimento traga  benefícios aos seus usuários, proprietários e para 

a cidade como um todo.  

O maior desafio do projeto consiste em compatibilizar estas diretrizes com as questões 

técnicas, legais, econômicas e urbanísticas intrínsecas a intervenções desta natureza.  

Partido arquitetônico  

A expansão do Mercado Central acontecerá com a construção de novos pavimentos a 

partir do nível da atual cobertura, além de intervenções pontuais nas áreas existentes.  

Neste anteprojeto buscou-se proporcionalidade entre o novo volume e a base 

edificada de maneira que esse se apresenta como um grande coroamento. A massa 

resultante possui recuos de 4 metros em relação aos alinhamentos frontais.  

O edifício deverá ter leitura contemporânea, refutando-se qualquer tipo de pastiche 

arquitetônico, mas sim, buscando mostrar-se como marco arquitetônico para a cidade.  

A ideia inicial para as vedações deste novo volume é utilizar elementos que permitam 

certa permeabilidade visual e também ventilação e iluminação naturais. A 

permeabilidade pretendida poderá ser variável ao longo dos panos de fachada em 

função da orientação solar transformando-se, do dia para a noite, em função dos 

efeitos de iluminação. De certa forma, uma releitura dos cobogós em sua função e 

textura.   

No coroamento deste novo volume, no pavimento de cobertura, imagina-se uma 

grande marquise dialogando com a edificação existente onde deverão ser mantidos os 

arcos da atual fachada. O partido arquitetônico proposto reconhece os conceitos já 

consolidados no imaginário dos usuários e proprietários, mas também se apresentará 

como um “fato novo” na paisagem urbana da região.  (Imagem 01) 
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Imagem 01 – Corte esquemático Setorização  

Setorização 

Subsolo – Lojas  

A principal alteração neste pavimento será a substituição da área de carga e descarga 

por um novo conjunto de lojas voltado para a rua. Em atendimento às solicitações da 

Secretaria Municipal de Saúde, todo o setor de comercialização de animais será 

remanejado para estas lojas. As instalações estarão em conformidade com as normas 

da vigilância sanitária.  Esta adequação possibilitará que o Município execute 

mudanças na legislação sanitárias específica beneficiando toda a cidade.  

As vagas de carga e descarga e o setor das Docas serão transferidos para o 2º 

pavimento, no atual espaço do estacionamento, liberando a rua Goitacazes para 

outros usos. A ideia para esta via é transformá-la em um espaço público de lazer. O 

acesso de veículos será restrito aos estabelecimentos comerciais existentes para carga 

e descarga e em horários específicos. Esta intervenção é uma das importantes 

contrapartidas do empreendedor para a região que é carente de equipamentos desta 

natureza. Entendemos que a ocupação proposta para esta via tem potencial de 

transformação para o espaço urbano. (Imagem 02) 
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  Imagem 02 – Proposta preliminar de ocupação da R. dos Goitacazes.  

 

Outra intervenção neste nível da edificação é a execução de uma nova saída para o 

estacionamento que descarregará na rua Curitiba todos os veículos que utilizam o 

empreendimento. (Ver imagem 03) 

 

Imagem 03- Planta subsolo – Estudo preliminar 

 

1º Pavimento – Lojas  

Neste pavimento as modificações propostas limitam-se às necessárias à implantação 

de novos pontos de acesso para as escadas de saída de  
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emergência, instalação de elevadores e construção da estrutura de apoio dos novos 

pavimentos (Ver imagem 04). 

 

 

Imagem 04 - Planta 1º pavimento – Estudo preliminar 

  

2º Pavimento – Multiuso 

O atual nível do estacionamento terá sua área central destinada à ampliação do 

espaço para ocupação por usos eventuais como feiras e eventos diversos. Este setor 

será dotado de pé direito de grande altura para melhor ambiência e serve também 

como espaço de transição entre o nível das lojas e novo pavimento em forma de 

mezanino no 3º pavimento (Ver imagem 05) 

As áreas perimetrais do 2º pavimento serão destinadas às pistas de acumulação e 

distribuição do fluxo de veículos, áreas administrativas e vagas de carga e descarga.  
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O acesso ao estacionamento de veículos leves se dá por este pavimento da forma 

como acontece atualmente, exceto pelo fato de que a proposta é impedir o acesso via 

Rua Santa Catarina e a saída alterada para a Rua Curitiba conforme já abordado. 

Algumas melhorias das instalações exigidas pelo Ministério do trabalho poderão ser 

plenamente atendidas com a construção de melhores estruturas de apoio para os 

funcionários do Mercado (NR-18).  

 

Imagem 05 - Planta 2º pavimento – Estudo preliminar 

3º Pavimento – Varanda  

Este pavimento situado no nível da atual cobertura é uma espécie de grande Praça de 

Alimentação e eventos em forma de mezanino perimetral, com vistas para o entorno 

urbano. A “Varanda Gourmet”, denominada assim pelos empreendedores, será 

destinada a implantação de  
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restaurantes, bares e afins. A intenção é agregar potencial ao mix de usos do Mercado 

e também estender o seu horário de funcionamento também para o período noturno. 

A atração de usuários para a região também poderá ser ferramenta de transformação 

espacial com melhoria da segurança e gerando incremento da atividade econômica na 

região. (Ver imagem 06) 

 

Imagem 06 - Planta 3º pavimento – Estudo preliminar 

 

Em função de suas características arquitetônicas este pavimento promoverá melhoria 

das condições de conforto ambiental da edificação pois possibilitará mais iluminação e 

ventilação natural para as áreas situadas também no pavimento térreo.  

Nesta varanda estão previstos espaços de convivência para os usuários do Mercado, 

integrados a grandes jardins que contribuem para melhor ambientação.  
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3º e 4º Pavimentos – Estacionamentos  

A capacidade do estacionamento que atende aos usuários passaria das atuais 400 para 

800 vagas que estarão situadas nos 3º e 4º pavimentos. (Ver imagem 07 e 08) 

 

Imagem 07 - Planta 4º pavimento – Estudo preliminar 

 

 

 

 

 

 



PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO MERCADO CENTRAL DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS 
CARACTERIZAÇÃO DE PROPOSTA DE OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA– CPOUS 
 
                               

                                                                                                                                                                     

36 
 

 

 

 

Imagem 08 - Planta 5º pavimento – Estudo preliminar 

5º Pavimento – Cobertura / Terraço  

O pavimento de cobertura será destinado à instalação de algumas áreas técnicas, 

áreas verdes e também espaços de convivência e para exercícios físicos, tais como 

pista de corrida, quadras e equipamentos de ginástica para utilização dos funcionários 

e lojistas do Mercado. (Ver imagem 09) 
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Imagem 09 - Planta 6º pavimento – Estudo preliminar 

 

 

 

Conclusão 

O Mercado Central de Abastecimento e Serviços faz parte de importantes momentos 

da história da cidade, desde suas primeiras décadas, até a atualidade.  
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Foram enormes e diversas as transformações da sociedade e do 

espaço urbano em quase 90 anos desde sua inauguração, mas nunca deixou de ser 

uma referência fundamental para os habitantes e turistas que visitam Belo Horizonte, 

graças ao  

 

esforço pessoal de muitas famílias que dedicaram suas vidas ao bom atendimento de 

seus clientes. 

Toda o reconhecimento conseguido também traz consigo a responsabilidade de pensar 

o futuro com sustentabilidade econômica, social e ecológica, evoluindo, mas ao 

mesmo tempo zelando pela tradição cultural, que é a alma do empreendimento.  

O projeto proposto vai de encontro a estes objetivos ao mesmo tempo que retribui aos 

usuários toda fidelidade e estima que muito orgulham seus proprietários. A expansão 

do Mercado vai possibilitar que essa história possa continuar por muitas décadas, mas 

de forma a contribuir para a melhoria do espaço urbano e utilização de recursos 

naturais trazendo grandes benefícios para o interesse público.  
















