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Metodologia de trabalho
O fluxograma a seguir apresenta a metodologia aplicada nas fases de coleta e tratamento dos
dados, bem como análise e divulgação da informação1.
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Figura 1: Fluxograma metodológico
1

- Dadosgeo (base de dados georreferenciados para o planejamento urbano): criado e alimentado continuamente
pela GEIFM
- Catálogo Mapeamento Temático de Belo Horizonte: catálogo on line criado pela GEIFM, que consiste num
espaço para inclusão de mapas, gráficos e documentos de análise que abordam diversos temas do município, com
o objetivo de subsidiar o planejamento urbano, bem como gerenciar o monitoramento das informações municipais.
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ANÁLISE GERAL: Monitoramento dos parâmetros urbanísticos –
período 1997 a 2005
Objetivo: Analisar o efeito dos parâmetros nos adensamentos populacional (quota), construtivo
(CA) e na altimetria, além de identificar tendências e processos de expansão/adensamento
urbanos.

Resultados:
1 - Análise dos valores globais de projetos aprovados agrupados segundo as unidades
espaciais utilizadas na gestão do espaço urbano (adm. regional, unidade de
planejamento (UP), bairros e zonas de uso)
Gráfico 1: Projetos aprovados segundo as Administrações Regionais entre 1997-2005, Belo Horizonte/MG

Fonte: Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana – SMARU, PRODABEL

Considerações para discussão:
−

Conforme se observa no gráfico, as regionais com maior número de projetos foram
Pampulha (27,2%) e Centro-Sul (19,6%), que juntas representaram quase metade (46,8%)
do total de projetos aprovados no período;
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−

O elevado número de projetos nessas regionais deve-se, principalmente, aos bairros
Castelo (Pampulha) e Buritis (Centro-Sul). Ver mapa de distribuição dos projetos segundo
os bairros – ANEXO I;

−

Já as regionais com menor número de projetos aprovados, foram Barreiro (5,2%), Norte
(5,3%) e Venda Nova (5,4%). Curiosamente, estas são as administrações regionais que
ocupam posições periféricas no território municipal e ainda possuem áreas vazias passíveis
de ocupação.

−

Verifica-se, portanto, uma tendência da ocupação formal em se manter nas áreas já
consolidadas da cidade e de maior padrão de renda. Nas regionais periféricas, apesar do
menor número de projetos, verifica-se um crescimento populacional superior às demais,
sugerindo que esta ocupação se dá através da auto-construção e da construção informal

Com relação à distribuição dos projetos por zonas de uso do solo, o quadro a seguir mostra o
percentual de projetos aprovados segundo os tipos de zoneamento:
Tabela 1 - Projetos aprovados por zoneamento
% proj. aprov.

Zoneamento

48,3

ZAP

19,9

ZAR-2

14,3

ZEIS 1/3

12,3

ZP-2

6,9

ZA

6,2

ZAR-1

3,9

ZCBH

1,0

ZE

0,8

ZHIP

0,7

ZCBA

0,5

ZP-3

0,5

ZEIS 2

0,3

ZCVN

0,1

ZP-1

0,1

ZPAM
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Considerações para discussão:
−

O maior número de projetos aprovados estão em ZAP, o que condiz com a LPOUS, que
incentiva o adensamento nesta zona. Ressalta-se que grande parte desse percentual devese aos bairros Buritis, Castelo e Manacás, cujo zoneamento é ZAP e são aqueles que
apresentam maior número de projetos aprovados.

−

Nota-se que as ZP-2 são zonas quase que exclusivamente residenciais (Pampulha,
Belvedere 1 e 2, Mangabeiras e Cidade Jardim) e com diversas restrições de ocupação.
Embora exista um grande número de projetos aprovados neste zoneamento, isso não
implica necessariamente num adensamento populacional elevado, visto que a ocupação é
bastante restringida. Resumindo, muitos projetos, mas aumento populacional relativamente
baixo.

−

A ZAR-2 é responsável por quase 20% dos projetos aprovados, fato curioso visto que é
uma zona onde a ocupação é desestimulada.

−

O alto índice de projetos aprovados em ZEIS-1/3 também é curioso, visto que esta
categoria de zoneamento trata das vilas/favelas e conjuntos habitacionais, que são em
grande parte irregulares. Porém este fato pode ser justificado pelos esforços realizados em
prol da regularização e urbanização principalmente dos conjuntos habitacionais.

−

Ainda deve ser destacado o percentual de projetos aprovados em ZA e ZAR-1, zonas de
uso que visam restringir a ocupação, comprovando o poder de atração e de importância no
mercado imobiliário destas zonas, apesar das restrições de ocupação.

−

Os zoneamentos com menor número de projetos aprovados são aqueles onde há elevadas
restrições (ZP-1 e ZPAM), ou são áreas muito adensadas (ZHIP, ZCVN e ZCBA) ou áreas
especiais (ZE e ZEIS-2), das quais se espera uma dinâmica construtiva menor.

−

A exceção fica por conta da ZP-3, que abrange o bairro Belvedere 3 e que, apesar do alto
adensamento construtivo verificado nos últimos 10 anos, apresenta um número
extremamente reduzido de projetos aprovados. Este pode ser um efeito de projetos
aprovados anteriormente á LPOUS de 1996 e, portanto, não computados na base
analisada, mas que foram construídos durante o período de vigência da LPOUS atual.
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ANÁLISE ESPECÍFICA I: Potencial de Adensamento: Uma análise da
aplicação da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo de Belo
Horizonte

Introdução
A Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo (LPOUS) de Belo Horizonte, seguindo
orientações do Plano Diretor (art. 4º), foca na “utilização racional de infra-estrutura urbana”
para definir os parâmetros de ocupação, inclusive o potencial de adensamento nas diferentes
regiões. Tendo em vista o adensamento da cidade e investimentos em infra-estrutura, esta
relação é dinâmica e deve ser revista periodicamente. Com o intuito de iniciarmos uma
discussão de metodologia para revisão periódica destes parâmetros, propomos uma análise da
adequação da LPOUS em relação ao potencial de adensamento (residencial e construtivo),
comparando o definido na legislação com o observado em projetos aprovados.
Os projetos aprovados no período de 1997-2005, permitem traçar um panorama da
prática oficial na cidade. Sendo o estudo em questão uma análise da aplicabilidade da
legislação, nos eximiremos de fazer ressalvas em relação às construções irregulares, apesar
de saber que estas são parte significativa do processo de ocupação da cidade. Inicialmente
faremos uma comparação entre os diferentes zoneamentos, para no final detalharmos as ZAPs
– Zonas de Adensamento Preferencial, onde é incentivado o adensamento.
Metodologia
A análise a seguir baseou-se nos projetos residenciais multifamiliares e mistos aprovados no
período de 1997-2005. Para definição do universo, foram considerados todos os projetos
aprovados com mais de uma unidade residencial (excluíram-se os projetos com zero ou uma
unidade residencial), tanto para a análise da Quota, quanto do Coeficiente de Aproveitamento.
Os projetos unifamiliares foram excluídos da análise, já que nestes se aplica o adensamento
mínimo (uma unidade), não sendo a Quota e o CA definidos na LPOUS um limitador.
Os projetos aprovados em ZHIP – Zona Hipercentral não foram incluídos porque, no período
analisado, só foram aprovados 4 projetos residenciais multifamiliares na área. Todos os quatro
são projetos de modificação e não se enquadram na legislação vigente.
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Discussão
A LPOUS adota como parâmetro definidor do potencial de adensamento populacional, a Quota
de Terreno por Unidade Habitacional, que limita o número de unidades residenciais em função
da área do lote. Assim, quando define-se para ZAP uma Quota de 25m²/unid, determina-se que
cada unidade habitacional deverá ter uma área de lote correspondente de no mínimo 25m².
Desta forma, limita-se, por exemplo, à um lote de 500 m², a construção de no máximo 20
unidades habitacionais. Quanto menor a Quota, maior o adensamento permitido. Os
gráficos a seguir apresentam um panorama dos projetos residenciais multifamiliares e mistos
aprovados entre 1997 e 2005, no que se refere ao adensamento residencial.
Gráfico 2: Diferença entre a Quota permitida e a aprovada em projetos residenciais multifamiliares e mistos entre
2
1997-2005, Belo Horizonte/MG

250

Quota (m2 terreno/unid. hab.)

209
200

180

150

129
111

100

50

90

87
70

70 73

61

55

45

40
25

25

46
20

25

0

ZA (a)

ZA (b)

ZAP

ZAR1

ZAR2

ZCBA

ZCBH

ZCVN

ZP3

Zoneam ento
Quota mínima exigida
Quota média praticada

Fonte: Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana – SMARU, PRODABEL

A comparação entre a Quota mínima exigida e a quota média praticada, permite observar que
em todos os zoneamentos a quota praticada foi superior ao mínimo exigido, indicando um
adensamento menor que o proposto na LPOUS. Em ZA - Zona Adensada, são definidos duas
possibilidades de Quota, 40 e 70, em função da área e testada do lote (parágrafo 5º, art 45 da
LPOUS). Neste caso, a proposta de redução do número de unidades permitidas (aumento da
Quota) visa compensar o aumento de CA para mesma área, como será analisado a frente.

2

ZA (a): lotes com testada menor que 20m e área menor que 800m²; ZA (b): lotes com testada maior ou
igual a 20m e área maior ou igual a 800m². Parâmetros diferenciados de acordo com parágrafo 5º, art 45
da Lei 8.137/00.
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Confirmamos, pelo gráfico a seguir, o adensamento praticado abaixo do proposto pela
legislação em todos os zoneamentos (nenhum atingiu 100%), mas curiosamente a menor
porcentagem (29%) de utilização aconteceu em ZAP (Zona de Adensamento Preferencial),
exatamente onde a LPOUS incentiva o adensamento. Contudo, ressalva-se que este gráfico
não aponta a diferença de adensamento entre os zoneamentos, sendo o foco da discussão a
comparação entre o definido na LPOUS e o praticado, e não o adensamento em si.
Interessante observar como o zoneamento ZAR-1, Zona de Adensamento Restrito, foi o que
utilizou maior porcentagem do adensamento permitido, apesar da LPOUS restringir a ocupação
nesta área. No caso da ZA, vale ressaltar que a restrição de adensamento residencial para
lotes maiores não influenciou na prática. Como demonstra o gráfico, a quota definida apenas
acompanhou o adensamento de aproximadamente 70m²/unid praticado nas demais áreas, que
passou de 57% para 96% de aproveitamento da quota permitida, não sendo a quota o limitador
de adensamento.
A ZP-3 (Zona de Proteção), que também apresentou, comparativamente, um alto índice de
utilização da permissão de Quota, chegando na média a 70%, corresponde, em grande parte, à
área do bairro Belvedere III, onde foram definidos parâmetros específicos.
Gráfico 3: Percentual de utilização do adensamento populacional permitido nos projetos residenciais multifamiliares
e mistos aprovados entre 1997-2005, Belo Horizonte/MG
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Fonte: Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana – SMARU, PRODABEL

A partir das análises anteriores, a questão que se coloca é porque o mercado não absorveu
todo o potencial de adensamento populacional permitido na LPOUS? E a hipótese que
levantamos é que o Coeficiente de Aproveitamento (CA), ou a área líquida máxima permitida,
limitou o número de unidades em função de uma área média de apartamento praticada pelo
9
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mercado nas diferentes regiões. Vamos então à análise do CA nos projetos residenciais
multifamiliares e mistos aprovados no mesmo período.
O CA determina o potencial de adensamento construtivo, referindo-se à área líquida construída
máxima permitida, em função da área do lote. Assim, quando a LPOUS define para ZAP um CA
de 1,7, determina que a área líquida máxima a ser construída corresponde a até 1,7 vezes a área
do(s) lote(s). No caso do lote de 500m², por exemplo, é permitido uma área líquida máxima
construída de 850m². O gráfico abaixo apresenta um panorama do Coeficiente de
Aproveitamento nos projetos residenciais multifamiliares e mistos aprovados entre 1997 e 2005.
Gráfico 4: Diferença entre o CA permitido e o aprovado, em projetos residenciais e mistos multifamiliares entre
3
1997-2005, Belo Horizonte/MG
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Fonte: Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana – SMARU, PRODABEL

A comparação entre o Coeficiente de Aproveitamento máximo permitido e o médio aprovado,
mostra que na maioria dos zoneamentos, ao contrário do observado na Quota, utilizou-se
praticamente todo o CA definido na LPOUS. Em ZP-3 – Zona de Preservação e na ZCBH o CA
médio aprovado superou um pouco o máximo permitido, provavelmente em função de erros na
digitação no banco de dados. No caso da ZP-3, correspondente principalmente ao Belvedere 3,
vários projetos foram aprovados com parâmetros da lei anterior, dificultando a análise. Na
ZCBH, parte do desvio pode relacionar-se à utilização do instrumento de Transferência do

3

O CA efetivo corresponde à área total construída sem descontar os itens não computados no CA de
acordo com artigo 46 da Lei 8.137/00.
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Direito de Construir4, como receptor, apesar deste instrumento não ter sido utilizado ainda de
forma intensiva.

Em ZA - Zona Adensada, são definidos duas possibilidades de CA, 1,5 ou 2, em função da
área e testada do lote (parágrafo 5º, art 45 da LPOUS). Ao contrário da Quota, observa-se que
a flexibilização do CA para lotes maiores foi absorvida praticamente em sua totalidade nos
projetos aprovados. Na ZAP - Zona de Adensamento Preferencial a média de aproveitamento
foi de 78% do Coeficiente de aproveitamento (diferente dos 29% de aproveitamento da quota
ou potencial de adensamento).

Interessante observar também como o CA efetivo, que incorpora toda a área construída, é em
todos os zoneamentos bastante superior ao CA permitido, sendo próximo do dobro em vários
casos, como em ZA e ZCBH. Assim, mesmo nas áreas onde em tese não se utilizou todo o
adensamento construtivo permitido, a área total construída superou a área correspondente ao
CA definido na lei.

Por fim, analisando em maior detalhe os dados de aprovação de projetos em ZAP, em
comparação com o potencial definido na LPOUS, observamos o seguinte5:
Projetos aprovados em ZAP no período 1997-2005 (sem ADE Buritis 2000-2005):
- Total unidades residenciais aprovadas: 13.589 unidades
- Área média da unidade residencial aprovada: 103,56m²

Potencial máximo dos projetos aprovados em ZAP no período 1997-2005 (sem ADE
Buritis 2000-2005): (em função dos parâmetros definidos na LPOUS)
- Área total dos lotes dos projetos aprovados no período: 909.339,85m2
- Área líquida permitida: 1,7 (CA LPOUS) X 909.339,85m2 = 1.545.877,74m2
- N.º máximo de unidades permitidas: 909.339,85m2 / 25 (Quota) = 36.373,59 unidades
- Área média da unidade: 1.545.877,74m2 / 36.373,59 unidades = 42,5m²

Os cálculos da média em ZAP mostram como na prática tem-se construído menos unidades
que o permitido, com uma área maior que o mínimo possível. Esta análise é provavelmente
similar para os outros zoneamentos, sabendo-se da utilização quase total do CA e da média de
4

O Plano Diretor, no art. 60, define “o direito de alienar ou de exercer em outro local o potencial
construtivo previsto na LPOUS...”.
5
Justifica a análise da divisão do período em 1997-1999 e 2000-2005, pois em função da definição da
ADE Buritis, a Quota passou de 25 para 60m²/unid.
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57% de aproveitamento do potencial de adensamento populacional (gráfico 3). Esse fato pode
também ser verificado ao analisarmos o caso específico da ADE Buritis, conforme quadro a
seguir.
Tabela 2 – Potencial máximo e projetos aprovados na ADE Buritis nos períodos 1997-1999 e 2000-2005

1997-1999
2000-2005

LPOUS
Projetos aprovados
Área total
Área líq.
Nº máx de Área média Total de unid. resid. Área média da unid.
dos lotes
perm.
unid. perm. da unidade
resid. aprov.
2
2
2
m
m
unid
m
unid
%
unid
%
13.321,5
22.646,5
532
42,5
259
48
102,4
240,9
144.057,8
244.898,2
2.400
102,0
2.115
88
124,8
122,3
Fonte: Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana – SMARU, PRODABEL

A alteração da quota de terreno por unidade habitacional (de 25m2/unid. para 60m2/unid.) na
área delimitada pela ADE Buritis em 2000, teve o objetivo de reduzir o ritmo do adensamento
verificado no período anterior a 1999, fato que agravou as deficiências da precária articulação
viária do bairro.
No entanto, conforme pode-se observar no quadro acima, a alteração não teve efeito prático na
contenção do adensamento. De fato, nota-se um incremento no ritmo de construção das
unidades no período pós ADE (2000-2005), sendo muito superior àquele verificado no período
anterior (1997-1999).

No primeiro período, as unidades residenciais construídas somaram metade (259 ou 48%) do
número máximo permitido por lei (532) para os mesmos lotes, enquanto a área média das
unidades foi cerca de duas vezes e meia superior à mínima permitida.

No segundo período, ainda construiu-se menos do que o permitido pela lei, porém com
proporções mais próximas. As unidades construídas representaram 88% do total permitido
(2.115 unidades contra 2.400 da lei) enquanto a área das unidades foi apenas 1,2 vezes
superior à permitida.

Face esta situação, e considerando o total de unidades produzidas de acordo com os projetos
aprovados, para que a cota tivesse real efeito sobre a redução do adensamento, seu valor
deveria ter sido alterado para valores superiores a 70m2/unid.. Como exemplo, para o período
2000-2005, caso fosse adotada a mesma quota da ZP-3 (90m2/un), o número máximo de
unidades permitidas seria de 1600, cerca de 25% inferior ao total construído no período,
representando, efetivamente, uma redução no adensamento.
12
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Considerações Finais
O cruzamento das informações relativas à Quota e CA permiti-nos fazer uma análise geral do
processo de adensamento, associando os parâmetros definidos na legislação à prática de
mercado. Observando a utilização em média de 57% do potencial de adensamento
populacional (Quota) e da quase totalidade do Coeficiente de Aproveitamento nos
zoneamentos de maior interesse do mercado (ZA, ZAP e ZCBH), podemos especular que é a
área da unidade, definida pela demanda de mercado, associada ao CA posto na LPOUS, que
atuaram como limitadores do adensamento populacional, e não a Quota de Terreno por
Unidade Habitacional, com os valores atuais definidos na Legislação de Parcelamento,
Ocupação e Uso do Solo.
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ANÁLISE ESPECÍFICA II: Crescimento Populacional e Cidade Formal:
Uma análise comparativa do crescimento populacional com a
produção da cidade formal através dos projetos aprovados

Introdução
O crescimento dos centros urbanos há muito vem se acentuando, conforme comprovam os
dados do Censo Demográfico 2000, que mostrou que 82% da população do país já vive nas
cidades, com previsão de atingir 88% até o final da década, segundo projeções do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE.

O aumento progressivo e acentuado da população urbana e, principalmente, sua dificuldade de
inserção na dinâmica intra-urbana, em especial no que diz respeito ao acesso aos serviços
básicos (incluindo regularidade urbana), acarreta um crescimento irregular das cidades e que,
na maioria das vezes, não é acompanhado pelos gestores municipais com a rapidez
necessária.

A análise dos projetos aprovados fornece uma primeira visão de como a cidade, do ponto de
vista da estruturação do espaço, está se desdobrando frente aos seus diversos atores. Esta
análise inicial permite identificar zonas de intensificação das construções aprovadas (cidade
formal) e, indiretamente, aquelas ocupadas irregularmente que, conjugadas a outras bases de
dados (como o crescimento populacional, por exemplo), podem orientar a ação do poder
público.

Discussão
As análises que se seguem tiveram como ponto de partida a base de dados de projetos
aprovados pela Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana/SMARU, entre 1997 e
2005, período este correspondente à vigência da atual Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso
do Solo (LPOUS). Para o crescimento populacional, no entanto, as bases consideram um
período diferenciado, correspondente aos censos demográficos do IBGE nos anos de 1991 e
2000.
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Esta divergência entre os períodos exige cuidado, como mostra a análise para a Unidade de
Planejamento (UP) Belvedere, que abrange os bairros Belvedere I, II e III e parte do
Mangabeiras. Embora figure entre os maiores crescimentos populacionais, o número de
projetos aprovados da UP não é significativo. Isso porque o crescimento populacional refere-se
ao período 1991-2000 (definido pelos censos demográficos), enquanto os projetos ao período
1997-2005. Além disso, sabe-se que grande parte dos projetos construídos no bairro nos
últimos 10 anos foram aprovados antes da atual LPOUS e, portanto, antes do período
considerado na base de dados.

Com esta particularidade em mente, realizou-se a espacialização da base de dados de projetos
aprovados recebidos do setor da PRODABEL – Empresa de Informática e Informação do
Município de Belo Horizonte S.A., localizado na SMARU. Também foi possível o corte dos
dados no ano 2000, gerando duas agregações por períodos – 1997/2000 e 2001/2005, a fim de
verificar a interferência da alteração sofrida pela LPOUS em 2000, como resultado da 1a
Conferência de Política Urbana (Lei 8137/00).

Após a compatibilização, que excluiu erros identificados na base fornecida (erros de digitação,
campos com ausência de dados, etc), contabilizou-se um total de quase 4.700 projetos
aprovados no período.

Num primeiro momento, entre 1997 e 2001, a média de projetos aprovados por ano oscilou
entre 300 e 400. A partir de 2002 verificou-se um crescimento acentuado nas aprovações,
atingindo o pico em 2004, quando foram aprovados 875 projetos (gráfico 5), com uma leve
queda no ano seguinte.
Gráfico 5: Projetos aprovados entre 1997-2005, Belo Horizonte/MG
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Fonte: Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana – SMARU, PRODABEL
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Esta variação provavelmente deve-se mais a fatores de ordem administrativa e gerencial da
PBH do que a mudanças na legislação municipal, que não sofreu grandes alterações
relacionadas ao potencial construtivo ou ao zoneamento. Verifica-se, também, que são
mantidas as proporções entre as regionais quanto aos projetos aprovados.
Gráfico 6: Projetos aprovados em Belo Horizonte por Regionais, segundo os períodos 1997-2000 e 2001-20005
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Fonte: Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana – SMARU, PRODABEL

Do ponto de vista da dispersão espacial, os projetos apresentam uma distribuição
relativamente homogênea, concentrando-se, a grosso modo, na região a sul e a leste do anel
rodoviário, além da região da Pampulha. As regionais Barreiro, Norte e Venda Nova foram as
que apresentaram o menor número de projetos aprovados, incluindo-se também parte da
regional nordeste, próximo aos seus limites com Sabará e Santa Luzia.

O cruzamento do mapa de projetos aprovados com o de crescimento populacional por UP
mostra que das 15 UPs com maior crescimento populacional, apenas 3 figuram entre as 15
maiores quanto ao número de projetos aprovados.

Esta divergência sinaliza para um crescimento através de assentamentos informais, não
necessariamente constituindo-se vilas e favelas, mas à margem da legislação urbanística.
Algumas dessas regiões encontram-se em zonas de expansão da mancha urbana, avançando
sobre

remanescentes

nativos

presentes

no

município,

como

é

o

caso

das

UP

Furquim/Werneck, Olhos d’Água, Capitão Eduardo e Isidoro Norte (Tabela 3).
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Tabela 3: Comparação de projetos aprovados e crescimento populacional, segundo as UPs, em ordem decrescente
Unidade de Planejamento

Projetos Aprovados

Unidade de Planejamento

Crescimento

(UP)

Populacional (%)

(UP)
Estoril/Buritis/Pilar Oeste

259

Castelo

717,6

Castelo

256

Furquim Werneck

493,2

Pampulha

238

Estoril/Buritis/Pilar Oeste

283,6

Ouro Preto

219

Olhos d’Água

172,6

São Bento/Sta. Lúcia

217

Baleia

154,2

Cristiano Machado

190

Capitão Eduardo

148,3

Santa Amélia

189

Graças/Braúnas

107,3

Savassi

152

Barreiro-Sul

98,5

Jaraguá

150

Confisco

88,1

Jardim América

136

Belvedere

84,9

Mangabeiras

127

Jaqueline

71,8

Barroca

111

Isidoro Norte

42,9

Anchieta/Sion

109

UFMG

40,0

Barreiro de Baixo

107

Tupi/Floramar

36,5

Padre Eustáquio

104

Ouro Preto

34,3

Fonte: Anuário Estatístico BH 2000 e PRODABEL/SMARU

No outro extremo, observa-se que dentre as 6 UPs que apresentaram maior perda de
população (crescimento populacional negativo), 3 fazem parte da Zona Central de Belo
Horizonte - ZCBH, conforme o gráfico 7, confirmando que o centro da cidade vem sofrendo um
processo de esvaziamento já iniciado na última década e que vem motivando diversas ações
por parte da Prefeitura Municipal.
Gráfico 7: UPs com menor crescimento populacional, 1991-2000
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Fonte: Anuário Estatístico BH 2000
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Considerações Finais

Diante disso, algumas questões se apresentam: até que ponto a Legislação Urbanística
efetivamente interfere na construção da cidade como um todo (incluindo a cidade irregular)?
Ou melhor, como tornar mais efetiva e acessível não só esta legislação, mas todos os
regulamentos e procedimentos que envolvem a construção do espaço urbano? Como incluir na
regularidade toda esta parcela marginalizada da população?

Certamente as Leis de Regularização e de Arquitetura e Engenharia Públicas podem contribuir
para esta inclusão, mas como evitar que futuramente a necessidade de uma nova “anistia”,
como concedida pela lei de regularização, seja novamente necessária? Poderão a fiscalização
efetiva ou a participação popular promover a devida inclusão urbana?
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