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O presente estudo é parte de um processo que visa apontar possibilidades e alternativas de usos para futura 

reativação do Mercado Distrital de Santa Tereza. O documento traz uma leitura desenvolvida pela equipe técnica 

da Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano e apresenta aspectos históricos, bem como uma análise 

sobre os diversos temas abordados na elaboração do diagnóstico urbanístico. Por ter teor essencialmente técnico, 

tem como objetivo ajudar a embasar um processo de construção coletiva das propostas junto à cidade e à 

comunidade local. O conjunto de diretrizes aqui desenvolvido trás as potencialidades de uso do mercado, 

entendido com um espaço social, simbólico e econômico no contexto do bairro. 

Ressalta-se que foi constituída a Comissão do Mercado de Santa Tereza, em abril de 2015, coordenada pela 

Fundação Municipal de Cultura, que conta com cinco representantes do poder público municipal e cinco da 

sociedade civil (Movimento Salve Santa Tereza, Associação Comunitária do Bairro, Santa Tereza Tem, Centro de 

Referência da Cultura Negra e Terra Viva).  

O estudo se inicia com um histórico sobre o bairro Santa Tereza e seu mercado, resgatando acontecimentos 

importantes e propostas desenvolvidas ou aventadas após sua desativação em 2007 e que não se viabilizaram, na 

maioria das vezes, por falta de diálogo entre os diversos atores interessados. Em seguida, são apresentadas 

informações sobre aspectos ambientais e sócio-demográficos do bairro, sobre legislação urbanística com foco no 

parcelamento, ocupação e uso do solo, sobre transporte, sistema viário e acessibilidade e sobre equipamentos e 

espaços públicos. Os resultados de pesquisas de percepção ambiental, realizadas presencialmente no bairro e por 

meio de questionário divulgado na Internet, são discutidos na seção 7. Intervenções já previstas pela prefeitura para 

a região são elencadas na seção 8, e na seção 9 são trazidos brevemente seis casos nacionais análogos de mercados 

que se destacam atualmente por sua vitalidade: o Mercado Distrital do Cruzeiro, Mercado Central, Mercado Novo, 

Feira dos Produtores em Belo Horizonte, o Mercado Municipal de Curitiba e a Cobal Humaitá no Rio de Janeiro. 

A seção 10 traz o conjunto das diretrizes apontadas pela população ou através da interpretação das informações 

levantadas pela equipe e de discussões das diversas temáticas que compõe o documento. 

 
FIG.1: Mercado de Santa Tereza e o evento Mercado Vivo (Fonte: Fotografia de Paola Codo) 

I. INTRODUÇÃO 
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FIG.2a: Linha do tempo do Bairro de 

Santa Tereza - A linha do 

tempo apresentada se refere 

ao bairro e não ao mercado. 

O histórico do mercado é 

apresentado no diagnóstico 

Linha do tempo do Bairro de Santa Tereza 
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FIG.2b: Linha do tempo do Bairro de 

Santa Tereza 
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FIG.2c: Linha do tempo 
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FIG.2d: Linha do tempo 
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FIG.2e: Linha do tempo 
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Histórico do bairro Santa Tereza 

Considerado um bairro tradicional, Santa Tereza foi assim denominado, a partir 1928, quando um grupo de 

moradores, solicitou a mudança do nome da linha de bonde. A inspiração foi a semelhança ao bairro homônimo 

situado no Rio de Janeiro conhecido pela linha de bonde, pelas vias íngremes e pela boemia. 

A conformação do bairro aconteceu nos primeiros anos de implantação da cidade. A Planta da Nova Capital (1895) 

dividia a cidade em três zonas: urbana, suburbana e rural. A Zona Urbana correspondia à área delimitada pela 

Avenida do Contorno. O Bairro Santa Tereza constava na época como VII Seção Suburbana, situada no colar 

pericentral definido pela Avenida do Contorno, margeada pelo Ribeirão Arrudas e também pelo Córrego da Mata, 

atual Avenida Silviano Brandão. 

Em 1898, foi criada a Colônia Córrego da Mata, na área correspondente aos atuais bairros Santa Tereza, Floresta, 

Horto e Sagrada Família. A ocupação aconteceu por colonos principalmente imigrantes italianos, portugueses e 

espanhóis. Em 1912, a Colônia Américo Werneck (antiga Colônia Córrego da Mata) foi emancipada, passando a 

integrar a VII Seção Suburbana. Em 1913, foi construída a Hospedaria dos Imigrantes, em local próximo a Praça 

Duque de Caxias. Em 1924, o local foi reformado para abrigar as instalações do 5º Batalhão de Caçadores da Força 

Pública Mineira. 

Na quadra, onde hoje estão instalados o Mercado Distrital de Santa Tereza e a Escola Estadual Pedro Américo, 

ficava o Hospital do Isolado, inaugurado em 1910 e mais tarde denominado Hospital Cícero Ferreira. Em 1952, a 

linha de bonde atendia ao Hospital, que foi transferido em 1965 para o bairro Santa Efigênia. O Mercado de Santa 

Tereza foi inaugurado em 1972 e encerrou suas atividades em 2007. Muito usado pelos moradores naquela época, 

o mercado era referência como lugar de compras e também de convivência. Atualmente, permanecem como 

referências simbólicas do bairro: a Igreja de Santa Teresa e Santa Teresinha e a Praça Duque de Caxias.  

A Praça Duque de Caxias, espaço público de referência no bairro, abriga também outras referências como o 

cinema, inaugurado em 1944 e o Bar do Bolão, aberto em 1961 e que atrai frequentadores de toda a cidade. O 

aspecto boêmio do bairro já era presente na década de 1930, quando foi criado o bloco carnavalesco "Eu Não Rapo 

Nada", com sede no bar do "Zé Inácio", o bar mais antigo do bairro, situado na Praça Ernesto Tassini. Naquele 

período, foram criados também o "Grêmio Teatral Santa Tereza" e o Minas Clube. Os grupos de teatros, assim 

como os times de futebol, são marcas do passado de Santa Tereza.  

A musicalidade sempre esteve presente no bairro, seja por meio da banda do Quartel, ora pelas casas de seresta e 

também pelos blocos carnavalescos. Na década de 1970, eclodiu o movimento musical que ficou internacionalmente 

conhecido como Clube da Esquina, e que nasceu do encontro de jovens músicos na esquina das ruas Paraisópolis e 

Divinópolis. Nos anos 80, desponta o Sepultura, considerada a banda de metal brasileira de maior repercussão no 

mundo. E nos anos 90, foi criada a banda de rock Skank. 

FIG.3: Vista área em 1951 mostrando o bairro de Santa Tereza e o Hospital do Isolado (Fonte: Arquivo Público BH) 

FIG.4: Vista área no meio da década de 1970 mostrando o bairro de Santa Tereza e o recém implantado Mercado Distrital 

(Fonte: Arquivo Público BH) 



11 

Mercado de Santa Tereza: origem,  funcionamento e fechamento  

A criação do Mercado de Santa Tereza ocorreu no mandato de Oswaldo Pieruccetti em 1974. Através do relatório 

de Quadriênio, o executivo municipal trazia uma série de ações que defendiam o ordenamento e a higienização da 

cidade. Foi realizada a canalização de diversos córregos, a finalização do Elevado Castelo Branco, parte da 

retificação do Ribeirão Arrudas no bairro Santa Efigênia, dentre muitas outras intervenções. A demanda para a 

construção dos Mercados Distritais era defendida pelo executivo municipal com a justificativa “para substituir as 

antigas feiras-livres, cujos inconvenientes eram notórios” (BELO HORIZONTE, 1974, p. 65).  

O Mercado de Santa Tereza foi inaugurado em junho de 1974 pelo Prefeito de Belo Horizonte Oswaldo Pieruccetti 

e pelo Governador de Minas Gerais Rondon Pacheco, e foram investidos na época CR$ 3.715.516,73 (três milhões, 

setecentos e quinze mil, quinhentos e dezesseis cruzeiros e setenta e três centavos). O recurso foi disponibilizado 

através do Banco do Brasil por meio do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). 

A partir da década de 80, o Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento, que deu grande suporte a atividade 

dos mercados distritais, foi descontinuado, trazendo um movimento de descentralização da política de 

abastecimento no Brasil. Em 1993 no mandato do prefeito Patrus Ananias, o Mercado passou por um processo de 

requalificação. 

O Mercado de Santa Tereza, durante o período de 1996 a 2006 que antecedeu o seu fechamento, teve uma 

diversidade de serviços licenciados, dentre os quais podemos citar: consultorias, lanchonetes, comércio de 

brinquedos e papelaria, o Clube Mineiro de Criadores de Pássaros, floricultura, entre outros.  

Em 2006, a prefeitura começou um processo de proposição para reutilização dos mercados distritais pautando, 

inicialmente, a requalificação do usos para o Mercado do Cruzeiro e de Santa Tereza. O diagnóstico da 

administração municipal naquele momento era que os mercados distritais vinham sofrendo uma depreciação no seu 

significado econômico, perdendo assim espaço para os sacolões espalhados por toda a cidade. 

No Mercado do Cruzeiro a proposta foi o encaminhamento da gestão para um concessionário privado e no 

Mercado de Santa Tereza foi a mudança de uso para acomodar a nova sede da Guarda Municipal. Melo (2007), em 

reportagem, abordou a resistência da população. 

Além do questionamento dos comerciantes e dos próprios moradores, vários vereadores defenderam que o 

processo deveria ter maior participação da comunidade e criticaram a prefeitura pela maneira com a qual estava 

sendo conduzida a proposta de requalificação. 

Apesar das sinalizações da população e do legislativo municipal, em 5 de julho de 2007, após os prazos para saída 

dos comerciantes, a prefeitura retomou o mercado para iniciar o processo de implantação da nova sede da Guarda 

Municipal. Posteriormente, em reavaliação do executivo municipal, o processo de desenvolvimento da proposta foi 

substituído pela consulta pública realizada em 2008. 

FIG.5, 6,7 e 8: Fotos da inauguração do Mercado Distrital  Santa Tereza em junho de 1974 (Fonte: Arquivo Público BH) 
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Consulta Pública e outras 

propostas 

Em 2008, após o fechamento do Mercado em 2007, a 

Prefeitura promoveu um processo de escolha de 

novas propostas para ocupar o mercado através do 

Orçamento Participativo Digital (OP Digital).  

Durante o andamento, foram recebidas denúncias 

pelo Ministério Público e o processo de votação foi 

anulado. Nenhuma das propostas foi implementada. À 

época, foram enviadas as seguintes propostas: 

 Mercado Cultural de Santa Tereza 

Proponente: Associação Galpão, Galpão 

Cine Horto, Grupo Giramundo, Galápagos 

FIG.12: Proposta promovida pela FIEMG. (Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?)p=28783156) 

e Agentz; 

Investimento de R$ 12 milhões (doze milhões de reais) para a criação de espaços para a formação de 

artistas, museu, teatro, centro de referência do circo, espaço para oficinas e bar/café. 

 Mercado Mineiro de Santa Tereza 

Proponente: Associação Comunitária do bairro, o Instituto de Estudos do Desenvolvimento Sustentável 

e a Incubadora de Artes do Espetáculo; 

Previa a construção de restaurante-escola, área para exposição, para comércio de produtos e bares, além 

de incubadora de empresas de arte e espetáculo, oficinas, produtoras e áreas para eventos culturais. 

Custo estimado de R$ 6 milhões (seis milhões de reais).  

Representantes desta proposta pediram a suspensão do processo de votação online. 

 Mercado de Santa Tereza - Centro de Artes, Cultura e Tecnologias Socioambientais 

Proponente: Mundo Mico, Tambor Mineiro, Lume Ambiental e Instituto de Ensino Tecnológico.  

Investimento previsto de R$ 700 mil (setecentos mil reais) para criação de uma Incubadora de Empresas, 

um Museu Vivo, feiras, praça de eventos, escola de artes em resíduos e centro de referência da cultura 

afro-mineira.  

Com a anulação do processo, abre-se um período de cinco anos até uma nova proposta da prefeitura para o 

Mercado.  A primeira foi a criação de uma Escola Técnica promovida pela FIEMG (Federação das Industrias de 

Minas Gerais), que teve rejeição por parte dos movimentos comunitários e das associações do bairro.  

Poucos meses depois foi sugerida a criação da Sede da África no Brasil e em 2016 a instalação de um teatro móvel 

do Globo Theatre. Novamente, os movimentos comunitários e a associação de bairro foram contrários às 

propostas, solicitando um diálogo com o executivo municipal para a definição de diretrizes de uso para o mercado 

em conjunto com as propostas sugeridas pela comunidade. 

FIG.9: Proposta - Mercado Cultural de Santa Tereza (Fonte: 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?

p=28783156) 

FIG.10: Proposta - Mercado Mineiro de Santa Tereza (Fonte: 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?

p=28783156) 

FIG.11: Proposta - Mercado de Santa Tereza (Fonte: http://

www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=28783156) 
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Grande parte do bairro Santa Tereza localiza-se em área de topo de morro, estando essa totalmente ocupada pela 

urbanização. Parte dessa área também atinge o mercado e abrange totalmente a área central do bairro, incluindo a 

praça Duque de Caxias e a cabeceira de drenagem situada na Vila São Vicente.  

A drenagem do bairro alimenta a bacia do Córrego da Mata, localizado sob a Av. Silviano Brandão e a bacia do 

Ribeirão Arrudas, localizando junto à Av. dos Andradas, que tangencia o bairro. Na base de dados da Prefeitura de 

Belo Horizonte, fornecido pela SMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, há duas nascentes mapeadas, 

ambas nas áreas das vilas.  

2. ANÁLISE AMBIENTAL 
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A declividade de grande parte do bairro apresenta-se como suave a ondulada. Na porção central do bairro e na 

área de mercado, as declividades são mais amenas. As maiores declividades localizam-se na região das vilas São 

Vicente e Dias, junto às cabeceiras de drenagem e na porção sudeste do bairro. Observa-se também áreas 

declivosas compreendidas na porção norte e nordeste do bairro. 

Analisando o mapa hipsométrico, observa-se que as contas altimétricas do bairro Santa Tereza variam entre 804 e 

881 metros, sem apresentar diferenças significativas entre o topo e os fundos de vale.  O mercado de Santa Tereza 

localiza-se na vertente leste do bairro, no terço médio da vertente que culmina no Ribeirão Arrudas.    
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Salubridade Ambiental  

O Índice de Salubridade Ambiental – ISA foi constituído a partir da soma ponderada de índices setoriais referentes 

aos quatro aspectos tradicionalmente identificados como componentes do saneamento: abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana.  

Em sua construção, os indicadores e índices setoriais e o próprio ISA assumiram uma variação teórica de zero a 

um, sendo que, quanto mais próximo da unidade, melhor é a realidade do atendimento por determinada ação ou 

serviço, menor é a carência, menores os riscos sanitários e/ou mais ambientalmente salubre a região avaliada. 

Assim, estabeleceu-se uma análise comparativa, explicitada pelos números do ISA, da “salubridade ambiental” entre 

as 98 bacias elementares e entre as 256 sub bacias que compõem o território municipal.  

Analisando o mapa de índice de salubridade ambiental, constata-se que grande parte do bairro Santa Tereza, área 

situada dentro da bacia do Córrego da Mata (Av. Silviano Brandão), possui a mais alta classificação. De acordo com 

os parâmetros estabelecidos pelo ISA, a bacia que atende as Vilas Dias e a São Vicente possuem deficiências em 

equipamentos de saneamento. Tal classificação também é observada na área da Vila União, pertencente ao bairro 

Santa Efigênia, localizada à margem direita da Av. dos Andradas (sentido centro/bairro). 
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Renda 

Ao analisar a distribuição das faixas de renda dos responsáveis pelos domicílios por setor censitário no bairro Santa 

Tereza, percebe-se uma predominância da faixa de renda que varia 6 a 8,5 salários mínimos (SM). Além de 

predominante, é a faixa de renda mais alta do bairro e mais alta do que a faixa de renda média de 5,8 SM. As Vilas 

de São Vicente e Vila Dias, localizadas em Santa Tereza, apresentam faixas de renda abaixo de 3 SM e contribuem 

para diminuir a renda média do bairro. Ainda assim, a renda média do bairro é mais alta que a média municipal, que 

chega a 4,2 SM. 

Nos bairros do entorno, como Floresta (6,4 SM), Santa Efigênia (5,9 SM) e Sagrada Família (5,6 SM), a renda 

nominal mensal média do responsável pelo domicílio é semelhante à do Santa Tereza. Em contrapartida, as Vilas do 

entorno, como a Vila União (1,6 SM), e as que se encontram no interior do bairro, como São Vicente (1,24 SM) e 

Vila Dias (1,70 SM), apresentam uma renda média significativamente inferior. 

Os responsáveis pelo domicílio com faixa de renda de 3 a 6 SM, também estão representados de forma significativa, 

localizados nas partes sul e oeste do bairro, às margens da Avenida dos Andradas e nas bordas das Vilas Vicente e 

Dias.   O único setor censitário cuja faixa de renda é menor que 3 SM está localizado entre as Vilas supracitadas, na 

parte oeste do bairro.  

Nestas áreas, onde estão representadas as faixas de menor renda, a média do salário mínimo (SM) do responsável 

pelo domicílio, por setor censitário, varia de 1,6 a 5,7 SM, ficando abaixo da média do bairro. Em contrapartida, os 

setores do entorno do mercado, os que se encontram na parte central e alguns setores da parte oeste do bairro 

apresentam médias de renda maiores, que variam de 6,1 a 8,4 SM, ficando, portanto, acima da média do bairro. 

3. ASPECTOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 
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Crescimento populacional 

A variação do total de habitantes por setor censitário foi analisada partir dos dados relativas aos censos de 2000 e 

2010. 

No bairro Santa Tereza, predomina uma taxa de crescimento em torno de 1%, como pode-se observar na parte 

centro-sul do bairro. Taxas acima de 1% são verificadas nas proximidades do mercado, e na parte oeste do bairro. 

As menores taxas, no entanto, são percebidas no limite com o bairro Floresta, na parte centro-oeste. 

A vila Dias, localizada no interior do bairro, apresenta a maior taxa de crescimento populacional (1,074%), bem 

como os setores adjacentes, localizados no limite com bairro Santa Efigênia. Todo o limite leste do bairro apresenta 

taxa de crescimento próximo 1%. 

Pirâmide Etária 

A pirâmide etária é reflexo da qualidade e expectativa 

de vida de determinado local. Ao analisar a pirâmide 

etária do bairro de Santa Tereza, alguns pontos 

referentes a estes aspectos podem ser destacados.  

1) Apesar do número de homens com 

idades de 0-4 anos ser maior, em todas 

as outras faixas etárias o número de 

mulheres apresenta-se de forma mais 

expressiva;  

2) A maior desproporcionalidade entre 

número de pessoas, por sexo, está na 

faixa etária de mais de 80 anos, quando o 

número de mulheres chega a 73% do 

total;  

3) A  f a i x a  e t á r i a  d e  m a i o r 

representatividade no bairro é a de 25-

29 anos para ambos os sexos e a de 

menor representatividade é a de 75-79 

anos, para homens, e 0-4 anos para 

mulheres. 

Numa análise comparativa entre as pirâmides etárias 

de Santa Tereza e a de Belo Horizonte, observa-se 

que, em média, a população do idosa do bairro (acima 

de 60 anos) é significativamente maior no bairro.  

Gráfico 1 – Pirâmide etária Belo Horizonte e Santa Tereza  

Fonte: IBGE,2010 
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Alfabetização 

A taxa de alfabetização é uma importante variável social para avaliação do nível de educação da população. 

Ao analisar o mapa, pode-se observar que, no interior do bairro Santa Tereza, os setores censitários que se 

encontram nas proximidades da Vila São Vicente e da Vila Dias (Buraco Quente), apresentam as maiores variações 

positivas das taxas de alfabetização. Por outro lado, as menores variações ou variação negativa encontram-se nos 

setores censitários localizados na parte leste/nordeste do bairro. Há uma predominância, no entanto, de setores na 

faixa de variação entre 3,01 e 7,00%. 

O entorno do bairro apresenta uma situação heterogênea na variação da taxa de alfabetização. No limite leste/

nordeste prevalecem os setores com variações acima de 7,00%, enquanto que os limites norte, oeste e sul 

apresentam valores de variações próximas de 0% ou negativas. 

Como podemos notar no gráfico abaixo, entre os anos de 2000 e 2010, a taxa de alfabetização em Belo Horizonte 

apresentou uma variação de 6,23%. No mesmo período, o bairro Santa Tereza apresentou uma variação média na 

taxa de alfabetização de 2,97%. Esta taxa média baseia-se em valores que oscilam de -0,99% a 11,7%, por setor 

censitário. Apesar do município apresentar uma variação maior, o bairro Santa Tereza tem maior proporção da 

população alfabetizada, nos dois períodos analisados. Em 2000, o bairro apresentava um percentual de 92,16% da 

população alfabetizada, em 2010, esse percentual passou a ser de 94,90%. Para os mesmos períodos, o município 

apresentou percentuais da sua população alfabetizadas de 85,49% e 90,82%, respectivamente.  

Gráfico 2 – Porcentagem da População alfabetizada 

Fonte: IBGE,2010 
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Vulnerabilidade Social 

O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) reúne indicadores pautados nas dimensões ambiental, cultural, econômica, 

jurídica e de segurança de sobrevivência, que auxiliam na identificação de áreas do município onde concentra-se a 

população com certo grau de vulnerabilidade social.  

Os valores de IVS estão normalizados numa escala que varia de 0 a 1, em que 0 corresponde à situação ideal, e 1 

corresponde à pior situação. Para análise da distribuição do referido índice no bairro Santa Tereza, foi utilizada 

como unidade de o setor censitário. 

O mapa do IVS mostra que, no interior do bairro Santa Tereza, predominam as faixas que variam de 0 a 0,270. 

Nestes setores, as variáveis que compõe o índice (ver tabela) apresentam valores próximos do ideal quando 

analisadas individualmente. 

Por outro lado, setores localizados nas porções nordeste, sul e nos arredores das Vilas Vicente e Dias, apresentam-

se na faixa de IVS que varia de 0,271 a 0,300. Nestes setores a variável ‘Acesso a renda’ interfere negativamente para 

que o índice fique mais próximo de 1. 

As Vilas Dias e São Vicente, destacam-se por estarem na faixa 0,300-0,500, indicando valores medianos de 

vulnerabilidade. Para estes locais, os valores do IVS mais elevados são justificados pelo baixo desempenho nas 

variáveis ‘Acesso aos serviços de infraestrutura urbana’, ‘Acesso a renda’ e ‘Acesso a moradia’.  

DIMENSÕES VARIÁVEIS INDICADORES 

AMBIENTAL 

Acesso a Moradia 

Densidade domiciliar 

Qualidade do domicilio 

Acesso aos serviços de 
Infraestrutura urbana 

Infraestrutura básica 

CULTURAL Acesso à educação 
Índice de escolaridade 

relativa 

ECONÔMICO 

Acesso ao trabalho 

Taxa de ocupação 

Taxa de ocupação 
formal/informal 

Acesso a renda 
Renda familiar “per 

capita” 

JURÍDICO 
Acesso a assistência 

Jurídica 
Acesso a assistência 

jurídica privada 

SEGURANÇA DE SOBREVIVÊNCIA 

Acesso aos serviços de 
saúde 

Mortalidade neo e pós neo 
natal 

Garantia de segurança 
alimentar 

Atendimentos de 
crianças por desnutrição 

Tabela 1– Variáveis do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) 

Fonte: IBGE, 2010 
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Qualidade de vida urbana 

Com o objetivo de avaliar a qualidade de vida dos munícipes, monitorar a implementação do Plano Diretor e 

atender ao que estabelece o art.  83 da Lei 7.165 /1996, foi desenvolvido o Índice de Qualidade de Vida Urbana 

(IQVU), para o município.  Este índice foi criado baseado em Unidades de Planejamento (UP) como unidades de 

análise. Vale ressaltar que o bairro Santa Tereza se encontra inserido na UP Floresta/Santa Tereza.   

Para elaboração do IQVU foram consideradas 10 variáveis: 

1) Equipamento de abastecimento;  

2) Comércio e serviços culturais  

3) Educação Infantil, Fundamental e Ensino médio; 

4)  Espaços públicos para recreação;  

5) Qualidade da Habitação e Segurança Habitacional;  

6) Salubridade Ambiental, Energia Elétrica, Pavimentação e Transporte coletivo  

7) Conforto Acústico, Qualidade do ar e Área verde  

8) Atenção à Saúde e Vigilância à Saúde;  

9) Serviços Pessoais e Serviços de Comunicação e 

Tecnologia;  

10) Segurança Pessoal, Segurança Patrimonial e 

Segurança no Trânsito. 

O gráfico apresenta as variáveis do IQVU, e o IQVU final, com valores que variam de 0 a 1, na UP Floresta/Santa 

Tereza e em Belo Horizonte, para o ano de 2014. Quanto mais próximo de 1, melhor a qualidade de vida.  

Com exceção das variáveis ‘Segurança Pessoal, Segurança Patrimonial e Segurança no Trânsito’ e ‘Conforto Acústico, 

Qualidade do ar e Área verde’, em todas as outras variáveis a UP Floresta/Santa Tereza apresenta valores superiores 

ao de Belo Horizonte, indicando melhor qualidade de vida no bairro quando comparado ao município.  

As variáveis ‘Educação Infantil, Fundamental e Ensino médio’ e ‘Equipamento de abastecimento’ são as variáveis que 

apresentam valores mais próximos de 1 na UP Floresta/Santa Tereza. Para o cálculo da variável ‘Educação Infantil, 

Fundamental e Ensino médio’ é considerado o tamanho das turmas, o número de matrículas e os índices de 

aproveitamento. Já para a variável ‘Equipamento de abastecimento’, leva-se em consideração a presença de 

supermercados, restaurantes, mercearias e similares.  

Mais informações acerca do IQVU podem ser encontradas no ‘RELATÓRIO GERAL SOBRE O CÁLCULO DO ÍNDICE DE 

QUALIDADE DE VIDA URBANA DE BELO HORIZONTE PARA 2014’ disponível no endereço eletrônico da Prefeitura de 

Belo Horizonte. 

Gráfico 3 – Porcentagem da População alfabetizada 

Fonte: IBGE,2010 
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Zoneamento vigente 

Os parâmetros urbanísticos para o bairro Santa Tereza são tratados na lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do 

Solo (Lei 7.166/96 alterada pelas leis 8.137/00 e 9.959/10).  

De acordo com a legislação vigente, o bairro é classificado como Zona Adensada (ZA), categoria que predomina 

nas regiões pericentrais, onde o adensamento deve ser contido pela intensa utilização da infra-estrutura urbana. Em 

função da ocupação histórico-cultural, Santa Tereza é também classificada como uma Área de Diretrizes Especiais - 

ADE, para garantir medidas especiais de proteção e manutenção do uso predominantemente residencial, bem como 

a harmonia entre as novas edificações e as tipologias tradicionais. 

Assim, os parâmetros da ADE se sobrepõem aos do zoneamento ZA atribuindo critérios mais restritivos à 

ocupação e ao uso em Santa Tereza. Entre os principais parâmetros dados pela ADE de ocupação têm-se 

coeficientes de aproveitamento mais baixos, quota de terreno por unidade habitacional mais elevada, e maior 

exigência de área permeável. Além disso, a ADE Santa Tereza institui gabarito para as edificações, limitando a altura 

máxima a 09 ou 15 metros (a depender da localização), e flexibiliza os afastamentos frontal, laterais e de fundos. 

Estas medidas são adotadas para que as novas edificações sejam mais bem inseridas no conjunto histórico. Quanto 

às regras de uso, a ADE prevê restrição à instalação de atividades, sendo permitidas apenas algumas atividades dos 

grupos I e II, apresentadas em lista específica para área que elenca usos compatíveis com a estrutura e ambiência 

locais. 

Em 2000 cria-se ainda o Fórum da Área de Diretrizes Especiais de Santa Tereza - Fade Santa Tereza - com o 

objetivo de acompanhar as decisões e ações relativas a essa ADE, encaminhando sugestões às comissões temáticas 

do poder legislativo. Este ainda não se encontra regulamentado. 

4. USO, OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO 
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Zoneamento proposto (projeto de lei do novo Plano Diretor) 

A proposta do novo Plano Diretor (PL 1749/2015) atualiza o zoneamento do município, estruturando-o em novas 

categorias e incorporando novos parâmetros urbanísticos. As áreas pericentrais, como é o caso de Santa Tereza, 

passaram a ser classificadas como áreas para Ocupação Moderada (OM). A região do Mercado recebe a categoria 

de Estruturação Urbana OM-2, que identifica as áreas com necessidade de preservação da paisagem, sujeitas ao 

controle da ocupação em função da presença de conjuntos urbanos com relevância cultural e simbólica, em que há 

o interesse de preservação. Essa categoria apresenta parâmetros que possibilitam tipologias de ocupação de média 

densidade construtiva e populacional, com vistas à manutenção da ambiência local e ao aproveitamento da 

possibilidade de utilização dos meios coletivos e não motorizados de circulação. 

A proposta do Novo Plano Diretor do Município, o PL 1749/2015, prevê em seu Título V – Do Desenvolvimento 

Urbano, “o estímulo à formação e a consolidação de centros e centralidades em todas as regiões do Município, de 

forma a reduzir a necessidade de deslocamentos da população para exercício de atividades cotidianas”¹. O bairro 

de Santa Tereza não foi contemplado com a categoria complementar de centralidade em função de suas 

características simbólicas culturais que são protegidas por meio da categoria complementar denominada ADE Santa 

Tereza. Ainda assim, a proposta de centralidades incidentes em seu entorno poderá alterar a dinâmica urbana do 

bairro e, por esse motivo, o mapa das centralidades é apresentado no mapa ‘Distribuição de atividades não residenciais 

- CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 2015’ (ver página 31). Como podemos ver, as centralidades 

são marcadas nas vias lindeiras ao bairro: a centralidade regional da Av. Andradas e centralidades intermediárias na 

Rua Pouso Alegre, Av. Silviano Brandão, Av. do Contorno, Av. Flávio dos Santos e Rua Raul Mendes. 

 

Destacamos alguns princípios que regem a identificação e o tratamento dessas áreas: 

 

▪ a disseminação da instalação de atividades econômicas e de serviços públicos em geral, de forma a 

proporcionar o acesso a comércio, serviços e equipamentos urbanos e comunitários à população 

residente em todas as áreas do Município; 

▪ o estímulo ao uso misto como forma de proporcionar maior diversidade, segurança e melhor 

aproveitamento do espaço público; 

 

▪ ampliação da interação entre o logradouro público e os imóveis privados, considerando a articulação 

da forma de ocupação destes últimos com o desenho urbano, visando à melhoria da paisagem citadina, 

à qualificação e à ampliação de percursos voltados a modos não motorizados de transporte e à 

ampliação de rotas de pedestres a pontos e estações do sistema de mobilidade urbana, entre outros; 

 

▪ o estímulo ao modo de transporte a pé a partir da melhoria das condições de circulação do pedestre, 

inclusive por meio da implantação de travessias em diagonal. 

 

A revisão da legislação urbanística prevê também a manutenção da ADE Santa Tereza com pequenos ajustes no 

perímetro, mas sem alterações na área onde se localiza o Mercado e entorno imediato. Com o acréscimo de novas 

áreas, a ADE passa a ser dividida em dois setores, sendo o perímetro antigo classificado como setor 1 - área 

predominantemente residencial, onde se mantém a restrição a determinadas atividades econômicas, principalmente 

as de maior porte, incompatíveis com o cotidiano do bairro. A ADE passa a apresentar classificação viária específica 

que organiza as limitações na implantação de atividade. O entorno do mercado é demarcado com a classe PESAT II 

(vias com permissividade específica Santa Tereza grau II), e a classificação das atividades propostas para esta 

categoria pode ser consultada no Anexo XVI do Projeto de Lei 1749/2015. 

 

Outra novidade na ADE Santa Tereza em relação ao uso é a previsão de estímulo a determinadas atividades 

compreendidas como positivas para o fortalecimento da dinâmica do bairro, sendo aquelas vinculadas à economia 

criativa e economia solidária (especialmente nas áreas das vilas Dias e São Vicente). A instalação de atividades 

vinculadas à economia criativa é indicada para fomentar as práticas culturais continuadas no bairro, que inclusive 

foram determinantes para a criação da ADE Santa Tereza. Outra atividade estimulada é a instalação de serviços de 

alojamento com área menor ou igual a 360m². 
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A instalação de Estações Rádio Base – ERB, passa a ser proibida, e a implantação de atividade de estacionamento 

fica condicionada às melhorias na ambiência do bairro, com a exigência de implantação de área permeável no 

afastamento frontal e permeabilidade visual no lote onde este será instalado. Ambas as medidas de restrição visam 

uma qualificação da paisagem do bairro. Além disso, a instalação de novas atividades com área utilizada superior a 

360m² (trezentos e sessenta metros quadrados) passam a ser condicionadas à anuência do Fade Santa Tereza Por 

fim, o novo Plano Diretor insere na legislação urbanística novas categorias ambientais complementares, que têm 

como objetivo suprir a elevada carência de novas áreas verdes e melhoria da qualidade ambiental, bem como 

propiciar espaços para o exercício de atividades de esporte e lazer. 

 

Quanto à preservação do patrimônio material do bairro, a ADE Santa Tereza inclui diretrizes como a obrigação da 

manutenção e restauração do calçamento em paralelepípedo e pé-de-moleque (calçamento poliédrico) 

remanescente nas vias do setor 1 (ver mapa ‘Proposta de pavimentação para as vias’, página 26), e estabelece que 

qualquer intervenção em edificações de interesse cultural e no traçado urbano protegido desta porção do 

território municipal, fica condicionada à anuência do CDPCM-BH (Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultura do 

Município de Belo Horizonte). Além disso, a aprovação de projetos na ADE garante a permeabilidade visual no 

fechamento frontal. estacionamento fica condicionada às melhorias na ambiência do bairro, com a exigência de 

implantação de área permeável no afastamento frontal e permeabilidade visual no lote onde este será instalado. 

Ambas as medidas de restrição visam uma qualificação da paisagem do bairro.  
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Arborização Urbana 

A arborização de praças, ruas e avenidas possui importância fundamental na manutenção do equilíbrio físico-

ambiental das cidades e é indicador de qualidade de vida. De acordo com Lima et. al (2007) e Benini & Martin 

(2011) as áreas verdes e a arborização viária melhoram a composição atmosférica, pois fixam poeira e resíduos em 

suspensão, reciclam gases pelo processo da fotossíntese, melhoram o microclima por promoverem um equilíbrio 

solo-clima-vegetação, suavizam mudanças de temperaturas, pois absorvem raios solares e conservam a umidade e a 

permeabilidade do solo. Acrescenta-se, ainda, que reduzem a velocidade do vento, favorecem o ciclo hidrológico, 

proporcionam melhor efeito estético, geram bem estar psicológico ao homem e reduzem a poluição sonora.  

Analisando a distribuição das árvores representadas no mapa de categorias ambientais (ver mapa ao lado), observa-

se que há uma concentração de árvores na Praça Duque de Caxias e nas ruas da porção sudeste do bairro, nas pro-

ximidades do mercado distrital de Santa Tereza. No entanto, nos quarteirões compreendidos entre rua Salinas e 

rua Pouso Alegre, observa-se uma maior espacialização de árvores, o que pode indicar maior desconforto térmico, 

desconforto sonoro e maior insolação. Espacialização semelhante é também observada na porção oeste do bairro, 

especialmente na rua Hermílio Alves, um dos principais acessos viários ao bairro. O mapa apontou poucas árvores 

nas vilas Dias e São Vicente.  

O bairro Santa Tereza é carente de parques ou áreas verdes protegidas e, assim sendo, a Categoria Complementar 

de Estruturação Ambiental Conexões Verdes, se faz especialmente importante, tendo sido demarcada nos eixos 

viários que possibilitam a conformação de uma rede de qualificação ambiental (mapa de categorias ambientais). A 

presença da categoria ao longo de todos os trechos de via do entorno imediato do Mercado merece destaque.  
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Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza 

O Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza foi criado a partir dos estudos técnicos da Diretoria de Patrimônio 

Cultural, da Fundação Municipal de Cultura, DIPC/FMC, visando à proteção do patrimônio cultural do referido 

bairro, efetivada por meio da Deliberação Nº 19/2015 do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do 

Município de Belo Horizonte, CDPCM-BH, publicada no Diário Oficial do Município (DOM) em 12 de março de 

2015, com retificação publicada em 25 de julho de 2015. 

Suas diretrizes abrangem a definição do grau de proteção dos imóveis, de restrições altimétricas, de afastamentos, 

de fechamentos frontais, de regras para os engenhos de publicidade, entre outras.  As diretrizes altimétricas são 

complementares às definidas pela legislação da ADE Santa Tereza, prevalecendo as mais restritivas. O mapa ao lado 

apresenta o perímetro do referido conjunto urbano, os imóveis protegidos e as diretrizes tanto para a altimetria, 

quanto as referentes às visadas privilegiadas. 

Em linhas gerais, os elementos sustentadores da identidade do Santa Tereza ancoram-se em três 

representações simbólicas: um bairro tradicional - aqui entendido como oposição ao modo de vida 

moderno, no qual as relações caracterizam-se pela impessoalidade - um lugar marcado por fortes 

manifestações culturais e um bairro com intensa atividade boêmia. (BELO HORIZONTE, 2015, p. 12) 

 

FIG.13: Bairro Santa Tereza, visada privilegiada da Serra do Curral, a partir da Rua Eurita, a esquerda Igreja de 

Santa Tereza (Fonte: Google, 2015). 
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Em relação às diretrizes para os trechos viários demarcados como visada privilegiada da Serra do Curral, (ver figura 

13 e mapa ‘Conjunto urbano Bairro Santa Tereza: imóveis protegidos, diretrizes de altimetria e visadas’) a aplicação da 

altimetria máxima definida para cada imóvel ao longo dos logradouros está condicionada a análise pelo CDPCM-BH de 

estudo de visibilidade.  

Já o mapa acima, exibe o detalhe dessas diretrizes para o entorno do Mercado de Santa Tereza, cujo grau de 

proteção é de imóvel indicado para tombamento. Neste sentido, qualquer modificação do espaço deverá ser 

submetida à análise de DIPC/FMC que irá encaminhar para a deliberação do CDPCM-BH. A altimetria prevista para 

o entorno é de 9 metros. As ruas Alvinópolis e Silvianópolis, a partir da Rua São Gotardo, são consideradas como 

visadas privilegiadas da Serra do Curral. 
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Há um conjunto de motivos pelos quais as tipologias arquitetônicas do bairro Santa Tereza criam uma sensação de 

um modo de vida mais interiorano e de maior proximidade entre quem habita a residência e os transeuntes. 

Dentre eles, podemos citar o fato de muitas edificações serem implantadas junto ao alinhamento, além das casas 

com varandas, portas de acesso e janelas voltadas para as calçadas (ver figuras 14 e 15). Também colabora para essa 

percepção o fato de que no Conjunto Urbano do Bairro Santa Tereza predomina a horizontalidade das edificações, 

com maior ocorrência de casas unifamiliares compostas por um único pavimento, conforme o mapa ‘Altura das 

edificações - 2007’, e o mapa ‘Tipologia de ocupação conforme o uso - 2012’.  
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A arquitetura do bairro caracteriza-se por exemplares mais singelos se comparados com a suntuosidade das casas 

construídas na área circundada pela Avenida do Contorno e implantadas na primeira metade século XX. Em termos 

plásticos, destacam-se as influências dos estilos art déco, racional clássico, neocolonial e modernismo e, menos 

recorrente, as inspirações da arquitetura clássica, gótica, renascentista, mourisca e art nouveau. Atribui-se a esses 

exemplares uma liberdade na interpretação dos elementos estéticos típicos de cada época.  

 

A paisagem do conjunto urbano apresenta-se em transformação com a inserção mais recente (final dos anos 1990) 

de construções de três e quatro pavimentos, que se mesclam aos exemplares construídos entre os anos de 1920 e 

1940. O trecho da Rua Hermílio Alves, entre Avenida do Contorno e Rua Mármore constitui a porção mais 

verticalizada do bairro, com edifícios acima de 16 metros (ver mapa ‘Altura das edificações - 2007’). Já as ruas 

Mármore, Salinas e Pouso Alegre, por serem as vias de maior trânsito e que concentram, por isso, os usos de 

comércio e serviços, predominam sobrados originalmente de uso misto, o térreo destinado ao comércio e o 

pavimento superior ocupado por residência (ver mapa ‘Tipos construtivos - 2015’). 

FIG.14: Exemplos de edificações do bairro, construídas sob múltiplas influências estilísticas, adotadas de forma mais ou menos 

livre. (Fonte: BELO HORIZONTE, 2015), p.68 

FIG.15: Exemplos de edificações do bairro, construídas sob múltiplas influências estilísticas, adotadas de forma mais ou menos 

livre. (Fonte: BELO HORIZONTE, 2015), p.77 



29 

A figura 16 apresenta a vista do Bairro Santa Tereza com predomínio da massa arbórea intercalada por pequenos 

prédios e casas, se comparado com a paisagem dos bairros do entorno. Na foto, ao centro, encontra-se o viaduto 

em curva, que cruza a Avenida dos Andradas, acessando a Rua Paraisópolis. A cobertura branca que se destaca à 

direita corresponde a Arena Independência, localizada no bairro Horto. A presença da arborização no bairro Santa 

Tereza reforça seu caráter interiorano, uma vez que um clima ameno e uma paisagem bucólica contribuem para o 

hábito, já existente entre os moradores, de dispor suas cadeiras no passeio, em frente suas casas, para uma conver-

sa entre vizinhos. 

FIG.16: Vista do Bairro Santa Tereza: predomínio da massa arbórea intercalada por pequenos prédios e casas. (Fonte: SMAPU/

set. 2013.) 
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Tipologias 

Ao se observar o mapa ‘Tipos construtivos - 2015’ ao lado, fica evidente o caráter residencial de Santa Tereza e dos 

bairros de entorno, com exceção de Santa Efigênia2, onde não se observa uma predominância.  

Entretanto, quando analisada a tabela de frequência de tipologias de uso do mesmo ano, chama atenção que os 

bairros Pompéia e Paraíso são os únicos que ainda apresentam predominância de casas, sendo que Santa Tereza e 

os demais já mostram mais unidades de apartamento do que casas. Ainda assim, tem-se a percepção no local de que 

o bairro é ocupado majoritariamente por casas, como observado no mapa, uma vez que um lote é capaz de 

2. A porção do bairro Santa Efigênia inserida na zona urbana, ou seja, na área interna a Avenida do Contorno, possui uma especialização de 

uso hospitalar e, portanto, se diferencia dos demais bairros apresentados. A porção externa a referida Avenida, que corresponde a zona 

suburbana e próxima ao bairro Paraíso, apresenta característica similar aos demais bairros, predominando o uso residencial. 

Tipologia Floresta Horto Paraíso Pompéia S.Efigênia S. Tereza Total 

Apartamento 
3.892 

(61,4%) 
942 

(59,9%) 
659 

(19,7%) 
281 

(18,2%) 
5.076 

(40,5%) 
3.334 

(54,4%) 
14.184 
(45,0%) 

Casa 
1.112 

(17,5%) 
286 

(18,2%) 
1.989 

(59,3%) 
895 

(57,9%) 
1.250 

(10,0%) 
1.852 

(30,2%) 
7.384 

(23,5%) 

Loja 
774 

(12,2%) 
222 

(14,1%) 
244 

(7,3%) 
158 

(10,2%) 
1.050 
(8,4%) 

412 
(6,7%) 

2.860 
(9,1%) 

Sala 
256 

(4,0%) 
106 

(6,7%) 
446 

(13,3%) 
211 

(13,6%) 
688 

(5,5%) 
301 

(4,9%) 
2.008 
(6,4%) 

Outros 
306 

(4,8%) 
18 

(1,1%) 
14 

(0,4%) 
2 

(0,1%) 
4.481 

(35,7%) 
235 

(3,8%) 
5.056 

(16.1%) 

Total 
6.340 

(100,0%) 
1.574 

(100,0%) 
3.352 

(100,0%) 
1.547 

(100,0%) 
12.545 

(100,0%) 
6.134 

(100,0%) 
3.492 

(100,0%) 

Tabela 2– Frequência de Tipologias de Uso, em 2015 

Fonte: IPTU 2015, Secretaria Municipal de Finanças 

Em relação à atividade não residencial, nota-se que o volume de lojas e salas em Santa Tereza é inferior ao 

existente nos bairros Floresta e Santa Efigênia, porém, superior ao encontrado no Horto, no Paraíso e no Pompéia. 

Tal fato pode ser um indício de que a dinâmica econômica nos dois primeiros bairros é mais intensa do que aquela 

em Santa Tereza, enquanto nesse é mais intensa que nos três últimos bairros citados.  
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Usos 

Em Santa Tereza, as edificações que apresentam uso não residencial ou misto concentram-se nas principais vias de 

acesso ao bairro (mapa ‘Tipologia de uso - 2012’), sendo elas: Avenida do Contorno e Rua Pouso Alegre (limites do 

bairro), além da Rua Hermílio Alves, Rua Mármore e Rua Salinas (internas ao bairro). Estas mesmas vias 

concentram as atividades comerciais do bairro. As demais vias têm ocupação predominantemente de tipologias 

residenciais (figura 15), mas que abrigam também atividades de serviços. Os lotes vagos praticamente inexistem. 

Quanto à diversidade de atividades não residenciais, o que se observa em Santa Tereza é o predomínio de serviços, 

repetindo a característica do município de Belo Horizonte.  Os que apresentam maior frequência no bairro são os 

serviços de engenharia, organização de feiras, congressos, exposições ou festas, gestão de espaços para exposição, 

feiras e centros de comércio e salões de beleza. Entre as atividades comerciais, destacam-se os restaurantes, bares 

e lanchonetes, além do varejo de vestuário e acessórios e de suprimentos de informática. Têm destaque também 

atividades artísticas, como produção musical, teatral, de fotografias, além de espetáculos e ensino de arte e cultura. 

Entre as ocorrências de tipos de comércio e serviços, não se observa nenhuma especialização no bairro, sendo que 

as atividades mais frequentes não superam 2% em relação ao total de atividades licenciadas no local.  
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Apesar da variedade de atividades licenciadas no 

bairro, há, entretanto, algumas poucas de uso 

cotidiano que não estão presentes em Santa Tereza, 

sendo elas: casas lotéricas, agência de correios e 

caixas eletrônicos. Há ainda um déficit de serviços de 

banco, sendo apenas uma atividade licenciada. Outro 

ponto que cabe ressaltar é que, apesar do número 

expressivo de moradores idosos, o bairro não conta 

com alguns serviços de atendimento a essa parcela da 

população, como clínicas e residências geriátricas, 

comércio varejista de produtos farmacêuticos com 

manipulação de fórmulas, serviços de vacinação e 

imunização humana, laboratórios clínicos ou 

laboratórios de anatomia patológica e citológica. 

Lembrando que todas as atividades aqui apresentadas 

são permitidas pela legislação da ADE. 

Observa-se também que há algumas atividades 

ausentes pela sua proibição através da legislação da 

ADE, mas que parecem, em uma primeira análise, 

compatíveis com as características do bairro (o que 

sugere necessidade de revisão da regulamentação da 

ADE, que é feita no Plano Diretor Municipal). São 

elas: lojas de departamentos ou magazines, planos de 

saúde, exploração de máquinas de serviços pessoais 

acionadas por moeda, serviços domésticos, serviços 

de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de 

chamada, bem como fabricação de produtos diversos 

e cultivo de qualquer produto. Há, inclusive, algumas 

atividades artísticas, culturais e de lazer que não estão 

entre a lista de atividades licenciadas em 2015 no 

bairro: clubes sociais, esportivos e similares, 

discotecas, danceterias, salões de dança e similares e 

exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares. Há 

ainda atividades proibidas, mas que estão licenciadas 

na ADE, possivelmente por antecederem a essa 

legislação. Algumas delas também, aparentemente, 

compatíveis com o local, como atividades de 

psicologia e psicanálise, terapia ocupacional, 

fonoaudiologia, estudos geológicos, restauração de 

obras-de-arte, serviço de táxi, entre outras. 

Já em relação ao número de atividades culturais 

licenciadas (ver a relação de atividades na tabela 3 e o 

número de atividades licenciadas na tabela 4), quando 

Relação das atividades enquadradas como "Atividades 

artísticas, criativas e de espetáculos  

Artes cênicas, espetáculos e atividades 

complementares 

Produção teatral 

Produção musical 

Produção de espetáculos de dança 

Produção de espetáculos circenses, de marionetes e 

similares 

Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e 

similares 

Atividades de sonorização e de iluminação 

Artes cênicas, espetáculos e atividades 

complementares não especificados anteriormente 

Criação artística 

Atividades de artistas plásticos, jornalistas 

independentes e escritores 

Restauração de obras de arte 

Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e 

outras atividades artísticas 

3. observando que apenas 200 dos 486 bairros tem mais de 1 atividade cultural e apenas 52 tem mais de 10. 

Tabela 3 - Relação das atividades enquadradas como 

"Atividades artísticas, criativas e de espetáculos  

Tabela 4 - Número de atividades artísticas, criativas e de 

espetáculos licenciadas por bairro  

Bairro 
Número de atividades cultu-

rais  

Centro 76 

Santo Antônio 63 

Serra 60 

Sagrada Família 51 

Savassi 51 

Santa Tereza 50 

Padre Eustáquio 48 

Prado 45 

Santa Efigênia 45 

Lourdes 39 

Carlos Prates 29 

Colégio Batista 28 

Cidade Nova 26 

Floresta 25 

Santo Agostinho 25 

Funcionários 23 

Buritis 22 

Sion 22 

São Pedro 21 

Fonte: CNAE, 2015. 

Fonte: CNAE, 2015. 

comparado com todos os demais 486 bairros da 

cidade, , Santa Tereza tem um lugar de destaque, 

apresentando-se em sexto lugar com um total de 50 

CNAEs identificados em 20153. 

Curiosamente, as atividades que corresponderiam ao 

caráter boêmio do bairro, tais como bares e 

restaurantes, não se destacam numericamente 

quando comparadas com a sua presença em outros 

bairros da cidade (tabela 5). No entanto, essa 

significação é recorrente no imaginário das pessoas e, 

portanto, muito importante para a compreensão da 

dinâmica de Santa Tereza, como se vê no resultado 

da pesquisa de percepção ambiental, apresentada no 

capítulo 7. Observa-se que uma medição apenas 

quantitativa pode ser insuficiente para alcançar o 

simbólico, sendo necessário se considerar outras 

questões  como, por exemplo, a frequentação e a 

apropriação destas atividades pelos moradores do 

bairro e da cidade. 

Na análise dos empregos e estabelecimentos 

relacionados aos bares e aos restaurantes, utilizou-se 

os microdados da Relação Anual de Informações 

Bairro 
Número de atividade de ba-

res e restaurantes  

Centro 474 

Savassi 272 

Lourdes 208 

Santa Efigênia 194 

Prado 152 

Barro Preto 134 

Caiçaras 122 

Padre Eustáquio 117 

Sagrada Família 144 

Floresta 109 

Barreiro 101 

Santo Antônio 99 

Ouro Preto 96 

Planalto 94 

Funcionários 92 

Santo Agostinho 90 

Serra 89 

Santa Amélia 88 

Buritis 85 

Carlos Prates 84 

Santa Tereza 78 

Tabela 5 - Número de atividades de bares e restaurantes 

licenciadas por bairro  

Fonte: CNAE, 2015. 

Tabela 6 - Relação dos estabelecimentos, vínculos e empregos de bares e restaurantes 

  Bares e similares Restaurantes e similares 

  Sta. Tereza Centro-Sul 
Belo  

Horizonte 
Sta. Tereza Centro-Sul 

Belo  

Horizonte 

Nº de estabelecimentos 24 239 1,073 48 1,417 3,366 

  (2.2%) (22%) (100.0%) (1.4%) (42.1%) (100.0%) 

Nº vínculos 33 2,350 4,731 408 21,366 41,178 

  (0.7%) (50%) (100.0%) (1.0%) (51.9%) (100.0%) 

Número médio  

de empregos 
1.4 9.8 4.4 8.5 15.1 12.2 

Fonte: RAIS/TEM, 2014. 

Sociais 2014 – RAIS/TEM para comparar o bairro Santa Tereza com o município de Belo Horizonte.  Para tal 

estudo, foram selecionadas apenas aquelas informações que foram passíveis de serem georreferenciadas. 

Pode-se observar que o número de restaurantes e similares no bairro Santa Tereza é o dobro do número de bares 

e similares, 48 e 24, respectivamente. Já em relação ao número de vínculos gerados por estes estabelecimentos, o 

primeiro grupo é responsável por 408 empregos, um valor mais que 12 vezes maior que o número de postos de 

trabalhos gerados pelo segundo grupo, que é de 33. A partir dessas informações, constata-se que o número médio 

de empregos gerados por esses dois tipos de atividades no bairro Santa Tereza é inferior ao encontrado na cidade 
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Habitação e Moradia 

Das zonas e áreas de especial interesse social 

O bairro Santa Tereza possui dois assentamentos classificados pela Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo 

de Belo Horizonte (LPOUS, Lei 9959/10) como Zona de Especial Interesse Social 1 (ZEIS-1): a Vila Dias e a Vila São 

Vicente. Quanto aos outros zoneamentos e áreas que tratam de especial interesse social para moradia, não há no 

bairro áreas zoneadas como ZEIS-3 e também não há áreas sobrezoneadas como AEIS-1 e AEIS-2 pela Lei 9959/10. 

Há, porém, duas áreas classificadas como Categorias Complementares de Interesse Social AEIS-1 na proposta do 

Projeto de Lei 1749/15. Não há áreas classificadas como AEIS-2 (loteamentos privados irregulares ocupados por 

população de baixa renda) neste Projeto de Lei.  

Atualmente, o bairro também não possui ocupações organizadas. De 1996 a 2012 havia a Ocupação Organizada das 

Torres Gêmeas, em dois edifícios inacabados no entorno da Vila Dias que foram leiloados em 2011 e 2013 e hoje 

ainda se encontram desocupados. Há, no entorno do bairro, três conjuntos habitacionais construídos ao longo da 

Av. dos Andradas, junto à Vila União: Residencial Ponta Porã I, concluído em 2007, Residencial Ponta Porã II e 

Residencial Ponta Porã III, concluídos em 2009.  

As duas vilas existentes no bairro possuem PGE (Plano Global Específico), ambos ainda não implantados. A Vila Dias 

possui 334 domicílios (residenciais e não residenciais) e uma população de 945 pessoas, ocupando uma área de 

25.914,42 m2. O custo previsto para a execução do PGE é de aproximadamente 10 milhões de Reais. A Vila São 

Vicente possui 207 domicílios e população de 705 pessoas, ocupando uma área de 1,6 ha. O custo previsto para a 

execução do PGE é de aproximadamente 7 milhões de Reais. 
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Vila Dias 

A ocupação da Vila Dias, também conhecida como Buraco Quente, se desenvolveu a partir do final dos anos 1940, 

sobre terrenos de propriedade pública e particular, em região que abrigava várias vilas operárias formadas desde o 

início da implantação da Capital. A vila tem esse nome desde 1986, ano em que foi criada sua primeira associação 

comunitária. Segundo o documento de diagnóstico do Plano Global Específico (PGE), o nome “Dias” foi dado em 

homenagem a um dos primeiros moradores do local, Camilo Augusto Dias, falecido em 1957, avô de um dos mais 

antigos moradores, José Maria Soares, fundador da associação junto com Valdir. 

O PGE da Vila Dias foi conquistado pela comunidade no Orçamento Participativo (OP) 2011/2012, sendo iniciado 

em 2012 e concluído em 2014. Pesquisas feitas no local em 2013 indicam que cerca de dois terços dos moradores 

reside na vila há mais de 10 anos, sendo que mais da metade do total de moradores da vila residem nos mesmos 

domicílios há mais de 10 anos.  A partir disto, infere-se que a maioria dos moradores possui um alto grau de 

pertencimento tanto ao local de moradia quanto à vila como um todo. Quanto à densidade populacional, dados do 

Censo Demográfico realizado em 2010 revelam que o número médio de moradores por domicílio em Belo 

Horizonte foi de 3,12, enquanto o valor encontrado para a Vila Dias foi de 3,27. 

Segundo o PGE, as principais qualidades da vila são: a localização privilegiada, próxima ao centro e com fácil acesso 

ao transporte coletivo, comércio, serviços e equipamentos coletivos; as vias predominantemente pavimentadas e 

com inclinação suave; bom atendimento em relação ao abastecimento de água e coleta de lixo. Os principais 

desafios são: alguns domicílios em área com risco de escorregamento de solo ou risco geológico-geotécnico; 

algumas áreas com infraestrutura sanitária inadequada, sistema viário deficiente, más condições de insolação e 

ventilação natural, vias de pedestres estreitas. Além desses problemas, foi diagnosticada a demanda por espaços de 

lazer e convívio. 

A Vila Dias está localizada, aproximadamente, a 50 metros da Estação de Metrô Santa Efigênia e por volta de 800 

metros da Estação de Metrô Santa Tereza. A Vila é atendida por uma variedade de linhas de ônibus no entorno 

imediato, favorecendo o atendimento pelo sistema de transporte e o deslocamento dos moradores para áreas 

internas e externas à Regional. Numa avaliação quanto à existência, localização e utilização de serviços que atendem 

a comunidade, ainda no PGE, observou-se que, com exceção das áreas de lazer, os demais serviços avaliados são 

considerados existentes pela grande maioria dos moradores. São eles: transporte, saúde, coleta de lixo, creche, 

escolas, comércio e, em menor porcentagem, áreas e lazer e segurança. A “coleta de lixo” é o único serviço 

existente para 100% comunidade, sendo utilizada por todos. Todos os serviços, com exceção de “coleta de lixo” e 

“segurança”, são vistos pela maioria dos moradores como localizados na vizinhança da Vila Dias e não no interior 

dela. Destacam-se como serviços mais utilizados pela maioria dos moradores: “comércio”, “transporte” e “saúde”. 

Ressalta-se, por fim, que apenas 58,2% dos entrevistados afirmou existir áreas de lazer na vila ou no entorno e, 

destes que afirmaram existir, apenas 47,9% as utilizam. 

Em consulta para o diagnóstico do PGE, os moradores relataram as maiores demandas da comunidade, são elas: 

rede de esgoto, policiamento e segurança, posto médico e odontologia, regularização fundiária e limpeza urbana/

coleta de lixo. A necessidade da comunidade citada pelos entrevistados como sendo a mais importante, é a “rede 

de esgoto”, apontada por 18,7% dos moradores da Vila. 

FIG.17: Vista aérea - Vila Dias (Fonte: http://www.panoramio.com/photo/102031398) 
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Propostas de intervenção na Vila Dias (PGE) 

As propostas de intervenção previstas pelo PGE, elencadas em processo participativo com os moradores da vila, 

são: alargamento de trechos viários, implantação de novas vias de pedestres para adequação e ampliação da 

infraestrutura sanitária; implantação de muros de contenção e tratamento de encostas; revitalização da praça do 

metrô; implantação de equipamentos de ginástica (Academia a Céu Aberto); revitalização do campo de futebol 

Santa Tereza; implantação de novas áreas de convívio em áreas remanescentes de intervenções e conjugadas com 

área de preservação; titulação por meio da emissão de escritura, no caso de terrenos públicos e de demarcação 

urbanística, no caso dos terrenos particulares. 

Para as intervenções propostas, foi indicada a remoção de 50 domicílios, com previsão de reassentamento de 27 

famílias em unidades habitacionais, 23 indenizações e a possibilidade de reassentamento através de financiamento de 

unidades habitacionais para famílias residentes em imóveis alugados ou cedidos. 

O PGE conta também com propostas sociais como: buscar a aproximação das lideranças e moradores com a 

Gerência de Políticas Sociais da Secretaria Regional Leste para encaminhamento de demandas da população, 

estabelecer parcerias com o grupo de apoio social da vila, bem como a previsão de trabalho de acompanhamento 

social das intervenções futuras.  

FIG.18: Perspectiva PGE Vila Dias (Fonte: PGE Vila Dias, jan. 2014) 
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Vila São Vicente 

As primeiras ocupações da área da Vila São Vicente ocorreram no início dos anos 1920, no entanto, sua ocupação 

foi mais intensa entre os anos de 1956 e 1960. Parte da vila surgiu com a doação de um terreno feita pelo Sr. Alípio 

Santos de Melo à Sociedade São Vicente de Paulo em 1959, e ela conta hoje com duas áreas: o Beco do André e a 

parte central, sendo que esta foi ocupada num segundo momento. 

Segundo o PGE, as principais qualidades da Vila são: a localização privilegiada, que proporciona à população ampla 

oferta de empregos, serviços, comércio, lazer, equipamentos e transporte coletivo; seu reduzido tamanho, 

associado à estrutura simples e de fácil legibilidade do sistema viário, que favorece a acessibilidade e a integração, 

principalmente na porção sudeste, apesar de a vila dialogar pouco com o entorno em outros pontos. Os principais 

desafios são: baixa acessibilidade na vila, comprometendo o cotidiano dos moradores e limitando a prestação de 

serviços em seu interior, como a coleta de lixo; algumas áreas com risco geológico-geotécnico, sujeitas a 

escorregamento, erosão e alagamentos; algumas áreas com infraestrutura sanitária inadequada; más condições de 

insolação e ventilação natural nos espaços públicos; demanda por espaços de lazer e convívio. 

Os acessos à vila são feitos pela Rua Grafito e Rua Nefelina.  No entorno da Vila estão localizadas vias arteriais 

importantes, como as Avenidas do Contorno e dos Andradas, além da Estação de Metrô Santa Efigênia. A Vila é 

bem inserida no bairro, em geral com oferta de equipamentos, bens e serviços próximos a ela. A comunidade 

relata, porém, a falta de espaços de lazer na vila e no entorno, além de outras demandas. Segundo dados do PGE de 

pesquisa feita com a comunidade local, a principal demanda por parte dos moradores refere-se à segurança do 

local, com necessidade de policiamento na comunidade (91,9%). Em seguida, as demandas são por um Posto 

Médico/odontológico (52,5%), área de lazer (48,5%), pavimentação de ruas e becos (35,4%), rede de esgoto/

saneamento básico (25,3%) e creche/escola (18,2%). Já em consulta ao Grupo de Referência, as necessidades mais 

apontadas foram: Posto Policial; Cursos Profissionalizantes; Título de Propriedade; construção de um Centro 

Comunitário; atividades para idosos, jovens e crianças; aulas de reforço; melhoria na qualidade do ensino e área de 

lazer. A população possui baixo nível de escolaridade, baixa renda familiar e alto nível de desemprego. Além disso, a 

vila possui frágil organização comunitária com carência de lideranças e falta de envolvimento de novas pessoas nos 

trabalhos comunitários. 

Propostas de intervenção na Vila São Vicente (PGE) 

A proposta do PGE para a Vila São Vicente contempla a reestruturação do sistema viário, com abertura de uma via 

veicular de mão dupla ligando a Rua Grafito à Rua Nefelita, uma via mista e a adequação de vias de pedestres. Com 

a melhoria da acessibilidade, foi proposta a coleta de lixo porta a porta no interior da vila. Há também a proposta 

de requalificação urbanística em áreas com presença de situações de risco, com implantação de área de 

reassentamento. Outras propostas estruturantes constantes no PGE para a vila são: a adequação das redes de 

drenagem e água; implantação de rede de esgotamento sanitário; erradicação das situações de risco geológico 

geotécnico; tratamento de áreas remanescentes como áreas de convívio/lazer e implantação de pequenas áreas de 

reassentamento no interior da vila e no entorno imediato.  

Para as intervenções, foi indicada a remoção de 58 domicílios, com previsão de reassentamento de 45 famílias em 

unidades habitacionais e 13 indenizações. Para a implantação de todas as propostas, é previsto o trabalho de 

acompanhamento social junto à comunidade. 

FIG.19 e 20: Plano PGE Vila São Vicente (Fonte: PGE Vila São Vicente, ago. 2011) 
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Dinâmica imobiliária 

O mapa da Planta Genérica de Valor de Terreno apresenta o valor do metro quadrado do lote, medido pelo 

Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), distribuídos por área homogênea, em recorte que abrange o 

Santa Tereza e todos os bairros do entorno imediato.  Observa-se que o valor é mais elevado no bairro Santa 

Efigênia e na porção do bairro Floresta que está inserida nos limites da Avenida do Contorno, enquanto os valores 

mais baixos são predominantes nas vilas e nos bairros Pompéia e Paraíso.  

O mapa evidencia que, na medida em que nos afastamos do Centro, os valores de ITBI tendem a diminuir. Essa 

tendência se repete no caso específico do bairro Santa Tereza, onde se nota que os terrenos mais valorizados são 

aqueles que estão de frente para a Avenida do Contorno e aqueles de menor valor estão localizados nas 

proximidades do curso do Arrudas. Já os terrenos de valor intermediário, estes estão situados na parte mais 

central do bairro, e também nas quadras no entorno imediato do Mercado Santa Tereza. 

 Isso pode ser um indicativo da importância que o acesso às regiões possui em relação ao valor da terra. Percebe-se 

que as regiões próximas à Avenida do Contorno e Avenida Silviano Brandão, importantes corredores viários, tanto 

do Santa Tereza, quanto do Santa Efigênia e do Floresta, apresentam valores mais elevados para o ITBI de terreno. 

No caso da porção leste do Santa Tereza, os valores do ITBI de terreno são mais baixos, em comparação com o 

restante do bairro, o que pode estar relacionado ao processo histórico de ocupação local e à proximidade com a 

linha férrea e com as áreas de ZEIS. 

Destacamos, também, conforme já mencionado neste documento, que a área interna da Avenida do Contorno 

corresponde à área urbana designada no projeto original da Capital. Essa zona urbana foi privilegiada em relação à 

zona suburbana no projeto – com bulevares, avenidas largas, praças, jardins e equipamentos – na infra-estrutura 

instalada – com a implantação de vias e de equipamentos, a exemplo das secretarias do estado, dos parques, dos 

templos e das escolas – e ainda em uma forma de ocupação que favoreceu a presença de uma população com 

poder aquisitivo mais alto.  

Por outro lado, a zona suburbana recebeu menor investimento público, suas ruas não foram implantadas conforme 

projeto e algumas praças foram suprimidas. Os equipamentos “indesejáveis”, ou aqueles que causam algum impacto 

na vida cotidiana, como matadouro, cemitério, hipódromo, instalações para tratamento de esgotos, oficinas 

ferroviárias, foram instalados na zona suburbana junto à moradia dos operários, trabalhadores e imigrantes que 

vieram para a construção da cidade.  Adicionalmente, no plano de Aarão Reis, a zona suburbana era destinada à 

expansão da zona urbana, transição entre campo e cidade, mas o crescimento de Belo Horizonte não ocorreu 

conforme foi previsto por ele.  

Portanto, essa perspectiva histórica de implantação da Capital nos mostra como as decisões de planejamento da 

cidade nos dias atuais replicam a configuração da mais valia dos lotes, observadas no século XIX. 
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Tabela 7 - Preço médio do m² do terreno, em 2014 

Fonte: Planta Genérica de Valores: ITBI  

 de terreno / SMF 

Ao explorar o valor médio do m² dos terrenos por 

bairro, conforme exibido na Tabela 7, é possível 

separá-los em quatro grupos similares: Santa Efigênia 

e Floresta, com R$2.874 e R$2.073, respectivamente; 

Santa Tereza e o Horto, com R$1.333 e R$1.293, 

respectivamente; Pompéia com R$773 e Paraíso com 

R$727; Vila União, Vila Dias, São Vicente, Vila São 

Rafael – R$624, R$537, R$533 e R$423 o m² do 

terreno, respectivamente – e Cônego Pinheiro, 

Cônego Pinheiro A e João Alfredo com R$416.  

Portanto, pode-se concluir que, dentro da área 

estudada, os terrenos de Santa Tereza não são, na 

média, os mais caros, uma vez que são superados de 

forma expressiva pelos bairros Santa Efigênia e 

Floresta. Já os valores médios do m² dos terrenos nas 

demais áreas são consideravelmente inferiores 

àqueles encontrados em Santa Tereza.  

Bairro Média (m²) 

Santa Efigênia 2.874,00 

Floresta 2.073,00 

Santa Tereza 1.333,00 

Horto 1.293,00 

Pompéia 773,00 

Paraíso 727,00 

Vila União 623,00 

Vila Dias 537,00 

São Vicente 533,00 

Vila São Rafael 423,00 

Cônego Pinheiro 416,00 

Cônego Pinheiro A 416,00 

João Alfredo 416,00 

Tipo de 

construção 
Horto Paraíso Pompéia 

Santa 

Efigênia 

Santa 

Tereza 

R. Centro

-Sul 
R. Leste Floresta 

Apartamento 3.446 2.887 3.017 3.970 3.748 4.426 3.807 3.556 

Casa 2.079 1.184 1.457 1.614 2.359 3.264 1.725 2.537 

Loja 4.193 - 1.229 7.094 2.362 5.512 3.729 3.057 

Sala - - - 5.452 4.164 6.795 4.575 2.965 

Tabela 8 - Preço médio do m² transacionado, em reais, por tipo de construção   

Fonte: Planta Genérica de Valores: ITBI de terreno / SMF 

A espacialização do preço do m² das transações imobiliárias de 2015 no bairro de Santa Tereza e seu entorno 

expõe a existência de uma grande variação de valores.  A amplitude dos intervalos utilizados no mapa ao lado pode 

ser justificada tanto pela diversidade de tipos construtivos existentes no período em análise quanto pela diferença 

entre os preços de cada tipo construtivo nos bairros analisados, conforme exibido na Tabela 2.  

As transações de maior valor do m² estão localizadas principalmente no bairro Santa Efigênia, o que pode ser 

explicado pela maior importância econômica do bairro na região, sendo um dos polos de serviços e comércios no 

município de Belo Horizonte, reconhecido como polo da atividade hospitalar e da saúde.  

No caso do bairro de Santa Tereza, chama atenção a existência de transações de valores mais elevados 

concentradas nas proximidades das fronteiras com os bairros Floresta e Horto. Por outro lado, as transações que 

apresentaram valores do m² mais baixos estão localizadas nas proximidades do canal do Ribeirão Arrudas e na 

região central do bairro.  
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Tipo 

construtivo 
Floresta Horto Paraíso Pompéia S.Efigênia S. Tereza Total 

Apartamento 
93 

(72,1%) 

56 

(91,8%) 

18 

(52,9%) 

5 

(33,3%) 

93 

(39,7%) 

105 

(60,0%) 

370 

(57,1%) 

Barracao 
0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

2 

(0,9%) 

1 

(0,6%) 

3 

(0,5%) 

Casa 
14 

(10,9%) 

1 

(1,6%) 

15 

(44,1%) 

4 

(26,7%) 

6 

(2,6%) 

15 

(8,6%) 

55 

(8,5%) 

Galpao 
2 

(1,6%) 

0 

(0,0%) 

1 

(2,9%) 

0 

(0,0%) 

1 

(0,4%) 

0 

(0,0%) 

4 

(0,6%) 

Loja 
14 

(10,9%) 

4 

(6,6%) 

0 

(0,0%) 

1 

(6,7%) 

12 

(5,1%) 

3 

(1,7%) 

34 

(5,3%) 

Lote vago 
0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

5 

(33,3%) 

2 

(0,9%) 

1 

(0,6%) 

8 

(1,2%) 

Sala 
6 

(4,7%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

118 

(50,43%) 

50 

(28,6%) 

174 

(26,9%) 

Total 
129 

(100,0%) 

61 

(100,0%) 

34 

(100,0%) 

15 

(100,0%) 

234 

(100,0%) 

175 

(100,0%) 

648 

(100,0%) 

Tabela 9 - Número de transações observadas em 2015  

Fonte: ITBI 2015, Secretaria Municipal de Finanças 

Tipo 

construtivo 
Floresta Horto Paraíso Pompéia S.Efigênia S. Tereza Total 

Apartamento 2,4% 5,9% 2,7% 1,8% 1,8% 3,1% 2,6% 

Barracão 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,9% 0,5% 

Casa 1,3% 0,3% 0,8% 0,4% 0,5% 0,8% 0,7% 

Galpão 2,1% 0,0% 1,5% 0,0% 0,5% 0,0% 0,8% 

Loja 1,8% 1,8% 0,0% 0,6% 1,1% 0,7% 1,2% 

Lote vago 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,7% 0,9% 1,2% 

Sala 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 21,3% 3,4% 

Total 2,1% 3,9% 1,0% 1,0% 1,9% 2,9% 2,1% 

Tabela 10 - Percentual da quantidade transacionada em 2015 em relação ao existente em 2015  

Fonte: ITBI 2015, Secretaria Municipal de Finanças 

Entre as possíveis razões para o que foi apontado na análise das regiões mais valorizadas, destacam-se: i) a 

proximidade aos principais eixos de acesso ao bairro (Avenida do Contorno e Avenida Silviano Brandão) que o 

conecta a região dentro da Avenida do Contorno e às demais regionais da cidade; ii) a proximidade ao centro de 

comércio e serviços do próprio bairro de Santa Tereza.  

Utilizando a Tabela 8, é possível comparar o preço do m² transacionado em Santa Tereza, por tipo construtivo, 

com os valores observados nos bairros do seu entorno e nas regionais Centro-Sul e Leste. Chama atenção o fato 

de que, independente do tipo construtivo, os preços observados em Santa Tereza são inferiores aos encontrados 

na Regional Centro-Sul. Uma explicação para tal é que essa apresenta uma dinâmica econômica mais forte do que 

aquela.  Já, em comparação com a Regional Leste, os valores são superiores apenas para casas, o que poderia 

indicar que há valorização do uso residencial unifamiliar no bairro quando comparado com o restante da Regional; 

para apartamentos, os valores são bastante similares no bairro e na Regional. O mesmo não se repete para usos 

não residenciais, que são desvalorizados no bairro em comparação com a Regional.  

Atenta-se que os preços médios do m² transacionado das unidades residenciais em Santa Tereza são próximos aos 

observados nos bairros Floresta, Horto e Santa Efigênia, e significativamente superiores aos preços dos bairros 

Paraíso e Pompéia. Ou seja, a lógica de valorização das áreas de acordo com a proximidade ao Centro, observada 

também nos preços de ITBI, é repetida em relação a moradia.  

Já o valor do m² das lojas em Santa Tereza é expressivamente inferior ao encontrado nos bairros Floresta, Horto e 

Santa Efigênia. Uma possível razão para tal consiste na restrição estabelecida pela legislação da ADE à implantação 

de certas atividades não residenciais e à limitação de área máxima para as atividades permitidas. Essa restrição induz 

à ocupação de atividades com caráter cotidiano, como serviços e comércios mais locais, que não são capazes de 

fornecer receita suficiente para arcar com preços de imóveis mais elevados.  

Outra informação relevante é o número de transações imobiliárias realizadas, bem como sua distribuição entre as 

diferentes tipologias construtivas. Percebe-se através da Tabela 9, que as transações imobiliárias realizadas em 2015 

foram mais freqüentes nos bairros Santa Efigênia, Santa Tereza e Floresta, nessa ordem.  Dentre elas, destaca-se o 

volume de transações de salas nos bairros Santa Efigênia e Santa Tereza: 118 e 50, respectivamente. Essa 

informação reforça a importância econômica destes bairros em comparação aos demais analisados.  

Com o auxílio da Tabela 10, é possível identificar o peso que o bairro de Santa Tereza apresenta na dinâmica 

imobiliária residencial (apartamentos e casas) da região analisada, junto com os bairros Floresta, e Santa Efigênia. 

Esse fato já era esperado, uma vez que esses bairros são conhecidos por serem historicamente residenciais. Os 

resultados mostram ainda que, apesar da predominância de casas no bairro de Santa Tereza, o número de 

transações de apartamentos é mais de seis vezes superior a este. Essa informação pode sugerir que a população 

tradicional permanece em suas moradias até que ocorra a substituição de tipologia por apartamentos, o que gera 

novos empreendimentos atraindo novos moradores para o bairro.  

Combinando essa informação com a totalidade de cada tipo construtivo existente nesses bairros em 2015, tem-se o 

percentual que as transações nesse período representam da configuração de uso existente, vide Tabela 8. Entre os 

dados levantados, apenas o percentual de salas transacionadas em Santa Tereza teve destaque (21,3%). Isso é 

característica de pequenas centralidades que atuam oferecendo serviços e outros tipos de atividades econômicas 

que complementam e auxiliam as atividades e os serviços de maior complexidade das centralidades, com uma 

economia mais pujante e, também, serviços básicos para o seu entorno. Este fato torna o bairro Santa Tereza mais 

sensível ao contexto econômico do momento. 
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Sistema viário 

O bairro Santa Tereza situa-se em uma área topograficamente elevada em relação ao seu entorno, compreendendo 

uma porção ampla e razoavelmente plana, incluindo a área nuclear do bairro - Praça Duque de Caxias, o batalhão 

de polícia, a igreja matriz e grande parte dos seus estabelecimentos comerciais. Essa porção é atravessada pelas ruas 

principais: ruas Mármore, Hermílio Alves e Salinas, sendo que esta termina junto ao quarteirão onde está 

implantado o Mercado Santa Tereza. Essa região alta e plana é circundada por  franjas com declividade mais alta, 

vertentes ao longo das quais localizam-se ruas mais estreitas e que recebem menor tráfego de veículos, fluindo em 

direção às vias localizadas ao longo do leito dos canais fluviais que circundam o bairro e a linha ferroviária (Avenida 

dos Andradas a Sul e Rua Pouso Alegre a Norte).  

Concebido, originalmente, de acordo com a linha do bonde belo-horizontino, o Bairro Santa Tereza, em sua 

formação inicial, podia ser acessado pelas ruas Hermílio Alves (até nos dias hoje a principal via de entrada do 

bairro) e Pouso Alegre. Dessa forma, o bairro deveria ser acessado a partir dos bairros Floresta e Horto.  Essa 

configuração tornou a porção Leste, adjacente ao bairro Santa Efigênia, comparativamente isolada durante décadas, 

devido à barreira natural do Ribeirão Arrudas e à ferrovia. 

Apenas com a construção do Viaduto Santa Tereza (1929), conectando o bairro à Avenida dos Andradas, na altura 

do bairro Santa Efigênia, a região adquiriu novas possibilidades de acesso. Anteriormente à construção do viaduto, o 

bairro ficou relativamente resguardado de influências e ações que pudessem provocar transformações na sua 

estrutura espacial, em que pese o fato de que as vias de tráfego que conectam o bairro a outras partes da cidade já 

estarem consolidadas. (BAGGIO, 2007). É possível inferir que essa seja a origem da malha viária com padrões de 

arruamento e de ocupação especiais, o que confere ambiência urbana característica e comportamento de circulação 

peculiar até os dias de hoje. 

 

5. TRANSPORTE E TRÂNSITO 
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Polos atratores de viagens 

Podemos identificar alguns núcleos de interesse que configuram polos de atratividade de viagens ao bairro, em 

especial as Avenida do Contorno e Rua Pouso Alegre (limites do bairro), além da Rua Hermílio Alves, Rua 

Mármore e Rua Salinas (internas ao bairro). O primeiro polo representa o núcleo de comércio e serviços do 

bairro, atraindo grande número de usuários no período diurno e noturno, enquanto o segundo polo configura-se 

pelas atividades noturnas, atraindo uma grande quantidade de pessoas para os bares e restaurantes ali existentes, 

concentrando poucos pontos de interesse durante o dia. Ao longo da Rua Pouso Alegre, destacam-se escolas, a 

Maternidade Santa Fé e a Caixa Econômica Federal. 

Algumas atividades de comércio e serviços, como pontos de ônibus e estações de metrô (que atraem viagens a pé), 

estacionamentos e postos de gasolina (cujas atividades dependem do trânsito de veículos), equipamentos 

relacionados à educação e saúde (escolas, creches, hospitais, centros de saúde) e  pontos de carga e descarga, 

podem ser considerados polos atratores de viagens diurnas. 
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Transporte Público 

O acesso ao bairro através de transporte público pode ser realizado pelo metrô, através da estação  Santa Tereza, 

no final da Rua Mármore, e estação Santa Efigênia, próxima à Vila Dias, ambas ao sul do bairro, além do sistema de 

ônibus. 

 

Metrô 

Existem duas estações inseridas no território do bairro: a estação Santa Tereza e a estação Santa Efigênia. Além 

dessas estações, a estação Horto, localizada nas proximidades de sua borda nordeste, também configura um nó de 

transporte público que atende ao bairro (ver mapa ‘Tempo de acesso às estações de metrô’).  

A inserção urbana da estação de metrô homônima ao bairro apresenta algumas deficiências. A localização em uma 

cota altimétrica mais baixa, aliada às condições desfavoráveis do trecho final da Rua Mármore, tornam a estação 

pouco visível a partir da parte central do bairro e o acesso precário. 

 

Ônibus 

O bairro é servido por 4 linhas de ônibus: 9103 (Santo Antônio - Santa Tereza), 9210 (Prado - Santa Tereza), 9405 

(Instituto Agronômico - Bom Senhor Messias) e S82 (Circular Nordeste). São poucas linhas, configurando um 

cenário de poucos destinos e origens possíveis por modo rodoviário coletivo. O Mercado Santa Tereza é bem 

servido por duas das quatro linhas que atendem ao bairro, com dois PEDs localizados no seu entorno imediato.  

O mapa ‘Linhas de ônibus e pontos de parada’ representa a disponibilidade da circulação de ônibus no Bairro Santa 

Tereza.  
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O mapa acima apresenta a acessibilidade relativa à distância dos pontos de ônibus e o mapa  ‘Tempo de acesso às 

estações de metrô’  demonstram o tempo necessário para chegar nas estações próximas ao bairro, levando em 

consideração parâmetros de caminhamento medianos e a topografia da área. Devido à característica de alto 

interesse residencial, comercial e de serviços do bairro, consideramos que a demanda por transporte público (tanto 

de origem quanto de destino) é elevada, e a oferta de transporte por ônibus é limitada. Ainda assim, o atendimento 

por ônibus no bairro é satisfatório na porção central, de Leste a Oeste, sendo restrito ao longo de toda sua porção 
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meridional e Noroeste (no limite com o Horto). O acesso pelo metrô ao Mercado Santa Tereza é feito em até 15 

minutos de caminhada. Portanto, pode-se considerar uma boa acessibilidade ao metrô, ainda que não ideal, que 

seria de até 10 minutos de caminhada. Desta forma, as diretrizes propostas tem o objetivo de qualificar este trajeto, 

oferecendo conforto e segurança, tendo em vista que o tempo de caminhada permanecerá o mesmo.  

Transporte Ativo 

Circulação de Pedestres 

As políticas de transporte e circulação vigentes para o município de Belo Horizonte visam promover modos de 

mobilidade não-motorizada e através de transporte público, priorizando os deslocamentos a pé, com melhorias nas 

condições de circulação de pedestres. Essa melhorias facilitarão o acesso às centralidades e às estações de metrô e 

BRT, com a redução nas distâncias de deslocamento e com melhorias na infraestrutura e na ambiência dos espaços 

dos pedestres. 

A redução das distâncias dos deslocamentos vem sendo viabilizada através de três estratégias: a criação de novas 

centralidades; aberturas de novos eixos de circulação de pedestres, com atravessamento de quadras e com a 

criação de novas travessias para pedestres sobre os eixos viários, de forma a reduzir seu caráter de barreira. A 

redução das distâncias dos deslocamentos vem sendo viabilizada através de três estratégias: a criação de novas 

centralidades; aberturas de novos eixos de circulação de pedestres, com atravessamento de quadras e com a 

criação de novas travessias para pedestres sobre os eixos viários e ferroviário, de forma a reduzir seu caráter de 

barreira. 

As novas transposições propostas não se configuram como passarelas convencionais, mas como travessias urbanas, 

que, além de promover as transposições em desnível, deverão apresentar dimensões generosas para atender 

pedestres e ciclistas proporcionando conforto e agradabilidade no percurso. Além disto, as travessias urbanas 

poderão apresentar: cobertura ao menos parcial de sua seção; áreas de estar, mirantes e tratamento paisagístico; 

ciclovias demarcadas e, em suas extremidades, elevadores e tratamento de seus acessos, com medidas 

moderadoras de tráfego nos acessos. 

Podemos considerar como barreiras na urbanidade do bairro Santa Tereza a própria declividade, a linha ferroviária, 

o canal fluvial e as descontinuidades da malha viária ocasionadas pelo parcelamento. Existe apenas uma passarela na 

porção Sudeste do bairro, próximo à praça Tassini, morfologicamente inadequada e que termina antes do canal do 

Arrudas, na área da pista de caminhada da Av. dos Andradas, não sendo possível atravessá-la. 

 

Calçadas 

Ao realizar um caminhamento pelo Bairro Santa Tereza, percebe-se o alto índice de inadequação das calçadas. 

Calçadas estreitas (distância média entre testada de lote e meio fio, por face de quadra entre 0,19 e 2,00) em mau 

estado de conservação, confeccionadas com material inadequado e sem condições de acessibilidade, segundo 

legislação e normas vigentes, são muito frequentes. 

Com relação às melhorias nas calçadas, propõe-se a criação de uma rede de vias com tratamento especial. É 

necessário, para a definição do traçado da rede, que se busque interligar as estações de transporte coletivo, as 

centralidades, e os principais equipamentos de uso público. As intervenções propostas deverão ser voltadas para o 

aumento da qualidade do deslocamento a pé, com pavimento estável e uniforme, faixas de mobiliário urbano e 

ajardinamento, além de travessias elevadas nos pontos de maior circulação. 
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Transporte Cicloviário 

 
Consideramos a oferta de ciclovias e equipamentos de suporte ao transporte cicloviário muito pouco expressiva, 

sendo necessária a implantação de uma malha cicloviária e equipamentos de suporte ao ciclismo (bicicletários, 

paraciclos, bebedouros, etc.) ao longo do bairro. 

Existem várias propostas de ciclovias previstas para o bairro, constantes, principalmente, de três documentos de 

planejamento municipal recentes: O PlanMob (Plano de Mobilidade de Belo Horizonte), o programa PedalaBH 

(parte do planejamento estratégico da BHTrans) e o Plano Urbanístico da Operação Urbana Consorciada Antônio 

Carlos / Pedro I - Leste-Oeste, ainda não regulamentada. 

Dadas as características topográficas desfavoráveis à circulação de ciclistas, é importante definir e organizar as 

ciclovias para a região de modo a proporcionar caminhos mais seguros e eficientes ao longo das vias do bairro. Para 

tanto, o conceito de ciclossistemas, introduzidos no Plano Urbanístico da OUC-ACLO torna-se relevante, pois 

trata-se de uma forma de definição de sistemas de circulação cicloviária segundo sua abrangência e continuidade de 

fluxo, delimitados, principalmente, por fatores de impedância (avenidas, rodovias, cursos d’água, topografia, entre 

outros). Esses ciclossistemas abrangem as ciclovias propostas no PedalaBH e PlanMob, com alterações quando 

necessário. 

Três ciclossistemas previstos no Plano Urbanístico da OUC-ACLO são relevantes ao acesso e à circulação de 

ciclistas no Bairro Santa Tereza: 

 O Ciclossistema LO06 atende os Bairros Floresta e Santa Efigênia, situando-se a Norte do Eixo 

principal, entre a Av. dos Andradas e Av. do Contorno. As principais ciclovias são localizadas ao longo 

das Ruas Aquiles Lobo, Itambé e Sapucaí. Uma travessia com equipamento cicloviário sobre a Av. dos 

Andradas possibilita o acesso ao bairro Santa Tereza. 

 O Ciclossistema LO07 abrange os bairros Floresta, Santa Tereza e Horto, estendendo-se das 

imediações da Estação Central às proximidades da Estação Horto Florestal, acompanhando 

principalmente a R. Conselheiro Rocha. Esse ciclossistema apresenta grande capilaridade, configurando 

diversas possibilidades de circulação para a população dos bairros adjacentes e fornecendo acessos a 

equipamentos como a Estação Santa Efigênia, Estação Santa Tereza, Shopping Boulevard, Praça Duque 

de Caxias, Estádio Independência, entre outros. Configura também importante possibilidade de 

deslocamento não motorizado para a população carente da Vila Dias e São Vicente. 

 O Ciclossistema LO08 situa-se a Sul do Eixo principal, atendendo o bairro Santa Efigênia e Vila União. 

Possibilita o acesso dos bairros e vilas, à Av. do Contorno e Av. dos Andradas, conectando-os a 

diversos equipamentos como a Estação Santa Tereza do Metrô, o Instituto Raul Soares, Shopping 

Boulevard e Câmara Municipal de Belo Horizonte. 

Todos esses ciclossistemas conectam-se ao Ciclossistema LO01, eixo cicloviário estruturante Leste-Oeste, que 

atravessa a cidade longitudinalmente, estendendo-se desde a borda Oeste (limite com o município de Contagem) 

até a borda Leste (limite com o município de Sabará). Esse sistema abrange vias arteriais importantes (como Av. 

Presidente Juscelino Kubitschek, Av. Nossa Senhora de Fátima, Av. do Contorno e Av. dos Andradas), seguindo, em 

sua maior extensão, o vale do Ribeirão Arrudas, configurando um eixo principal de deslocamento ao longo de uma 

faixa de baixa variação topográfica. 
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Os equipamentos públicos dispostos no recorte do bairro de Santa Tereza revelam as temáticas que são mais 

priorizadas no cotidiano do bairro. Na proximidade da Vila Dias e da Vila São Vicente temos um Centro de Saúde, 

a Escola Municipal Professor Lourenço de Oliveira, a Escola Estadual José Bonifácio e algumas unidades de 

assistência social. Próximo à estação de metrô temos uma academia a céu aberto, além de outras duas em outras 

áreas do bairro. Outros equipamentos importantes presentes são as escolas particulares, hospitais, clubes, praça, 

igreja e, mesmo fora da área do bairro, o grande equipamento Shopping Boulevard, relacionado com a área das 

Vilas por meio da passarela.  

Educação 

Há um número considerável de unidades escolares para o bairro. A maior parte das escolas são particulares, com 

uma distribuição mais dispersa. As escolas públicas estão concentradas na porção centro-oeste do bairro, 

totalizando 4 unidades. Na porção baixo-leste do bairro, na quadra do Mercado de Santa Tereza, temos a Escola 

Estadual Pedro Américo. Não existem unidades de ensino superior e UMEIs (Unidades Municipais de Educação 

Infantil) no bairro. Existem duas escolas infantis conveniadas no bairro que fazem o atendimento para o ensino pré-

escolar. 

6. EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS 

Equipamentos — Educação 

Escolas Públicas nº de matriculas 

EE Jose Bonifacio 603 

EM Professor Lourenço de Oliveira 596 

Creche Escola Infantil São Vicente de Paulo (Conveniada) 168* 

Colégio Tiradentes PMMG - Unidade Argentino Madeira 2809 

Núcleo Infantil Maria Cândida Corrêa (Conveniada) 118 

EE Sandoval De Azevedo 925 

Tabela 11 – Equipamentos de Educação Públicos ou que possuam convênio com a prefeitura 

Fonte: Censo Escolar/INEP 2014 , Secretaria Municipal de Finanças *informação cedida por Ionara da Regional 

Leste - SMED 
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Saúde 

Os equipamentos públicos de saúde são caracterizados pelas suas escalas e direcionamento para o atendimento 

local. São pequenos e mais distribuídos na porção norte do bairro, alguns até no limite com o bairro Horto, no 

contexto da Av. Silviano Brandão. Os equipamentos com maior porte são particulares e caracterizados pelo 

Hospital Infantil São Camilo e o Hospital da Mulher e Maternidade Santa Fé, que estão localizados no limite dos 

bairros Santa Teresa e Horto. Na mesma quadra do mercado está localizado o Centro de Referência em Saúde 

Mental - Leste (Cersam - Leste)  que possui acesso voltado para a rua Pirite. 

Equipamentos - Saúde 

Público 

 Cersam Leste 

Centro de Saúde Horto 

Núcleo Odontológico 

 CC Artur Bispo do Rosário 

Privado 

Hospital Infantil São Camilo* 

Hospital da Mulher e Maternidade Santa Fé* 

Tabela 12 – Equipamentos de Saúde com interface direta com o bairro 

Fonte: Prodabel 2016 , * Google, 2016. 
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Praças, equipamentos esportivos e clubes 

O destaque para espaços de lazer revela que eles estão presentes em poucas áreas abertas e em mais espaços 

particulares e fechados. A única praça com uma diversidade adequada de espaços e programas para atividades é a 

praça Duque de Caxias, que possui inserção no centro do bairro e o relacionamento com os pontos de referência 

como o Bolão, e equipamentos públicos como a Igreja de Santa Tereza e o Colégio Militar Tiradentes. 

As demais praças do bairro possuem um caráter mais local, com programas restritos a simples áreas de 

permanência, e uma delas com o equipamento de academia a céu aberto.  Três destas praças são resultado residual 

da relação entre a linha férrea do metrô e o sistema viário do bairro. Associados às praças e às áreas verdes temos 

três academias a céu aberto. Implantadas posteriormente, ampliam o programa de serviços disponíveis nestes 

espaços públicos, permitindo à população o acesso à prática esportiva no contexto de sua vizinhança. 

Avaliando o mapa de isolinhas na parte leste do bairro, incluindo a porção no entorno imediato do Mercado 

Santa Tereza, verificou-se um distanciamento maior para espaço público com programa mais diversificado. A 

população dessa região precisa fazer um percurso maior para acessar esses espaços, e poderia se beneficiar da 

criação de espaços públicos abertos nas áreas disponíveis no Mercado Santa Tereza.  

Observa-se uma apropriação da via lindeira ao Ribeirão Arrudas, no limite do bairro com Santa Efigênia, onde as 

pessoas realizam caminhadas, andam de bicicleta e utilizam equipamentos de ginástica implantados pela prefeitura. 

Há previsão pela OUC – ACLO da implantação de um parque linear no local, visando a consolidação do uso já 

existente e a ampliação dos equipamentos e áreas de lazer nesta região. 

Complementando a rede de espaços de lazer no bairro temos dois particulares. São eles: 

 Oasis Clube; 

 Associação Recreativa Oi; 

 

O Oasis Clube possui maior porte e traz serviços de academia, natação, e grande diversidade de atividades 

esportivas em quadras abertas e cobertas. A Associação Recreativa Oi, com menor porte, possui serviços similares. 

Praças, equipamentos esportivos e clubes 

Público 

Praça Duque de Caxias 

Praça Coronel José Persilva 

Praça Joaquim Ferreira da Luz 

Praça do Bar do Orlando 

Privado 

Clube Oasis* 

Associação Recreativa Oi* 

Tabela 13 – Praças, equipamentos esportivos e clubes 

Fonte: Prodabel 2016 , * Google, 2016. 
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Cultura 

Santa Tereza possui diversos ateliês, espaços culturais e de referência particulares, e grupos artísticos residentes e 

com suas ações no bairro, concentradas na porção oeste e em sua maioria distantes do Mercado Santa 

Tereza. A disposição e quantidade de equipamentos culturais públicos não acompanha a dinâmica e a diversidade 

representada pelos artistas e grupos de artistas que atuam no bairro. São apenas dois espaços culturais, o Galpão 

Cine Horto no limite entre os bairros e outro recém inaugurado, MIS Cine Santa Tereza, no entorno da Praça 

Duque de Caxias. 

Equipamentos — Cultura 

Equipamentos Públicos 

MIS Cine Santa Tereza 

Galpão Cine Horto 

Atividades de Privados 

Rede Terra Viva 

Studio Futon & Ateliê Regina Meirelles e Rodrigo Câmara Fotografia Artística 

Pedaço de Pano Artesanato 

Marina Sepúlveda Ateliê 

Luciana Radicchi – ceramista 

Ceramista – Ateliê Máximo Soalheiro 

Atelier Junia Melillo e Fabulosa Cia. de Bonecos 

Atelier Ceramicando Arte da Terra 

Atelier Marcílio Figueiredo – ceramista 

Atelier Erli Fantini 

Ateliê Ataíde Miranda 

Artesanato – Maria Antonieta Campos 

Local Arte Tattoo 

Bar do Orlando 

Alto dos piolhos* 

Deputamadre* 

Paco Pigalle* 

Equipamentos privados 

Galeria de Arte Mama/Cadela* 

Spetaculo Casa de Artes 

Igrejas, Cultos e Grupos Religiosos 

Paróquia Santa Tereza Santa Terezinha 

Ministério Internacional Batista Manancial 

Igreja Metodista 

Igreja Batista Reviver 

Grupo da Fraternidade Irmã Ló 

Centro Espírita Irmãos de Luz – Tenda Pai José de Aruanda 

Igreja Adventista 

Tabela 14 – Atividades e equipamentos culturais, públicos e privados, e igrejas, grupos e cultos religiosos  

Fonte: http://www.santaterezatem.com.br/,  *informação cedida pelo arquiteto Henrique Gazzola 
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7. PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

A metodologia de percepção ambiental foi desenvolvida abordando as seguintes ferramentas: 

 Pesquisa qualitativa; 

 Pesquisa quantitativa; 

 Observação participante; 

Pesquisa Qualitativa 

Os aspectos metodológicos pautaram um questionário semi-estruturado  cuja a aplicação foi realizado 

presencialmente das seguintes formas: 

1. Agendamento prévio com pessoas indicadas, inicialmente, pela rede de conhecidos do grupo de pesquisa 

e, posteriormente, pelos indicados dos próprios entrevistados. 

2. Escolha aleatória de pessoas durante visita de campo ao bairro que aceitaram ser entrevistadas no 

momento da abordagem. 

 

Universo Pesquisado 

O período de entrevistas foi entre os dias 2 e 27 de maio de 2016, realizado por 11 entrevistadores da SMAPU, 

com o universo de 26 entrevistados. Os produtos que foram gerados dessas entrevistas foram: 

 Formulários de entrevistas (formatos: word, excel, formulários Google – on line); 

 Banco de Dados (formatos: excel); 

 Gráficos e estatísticas (formatos: PDF, Power Point,PNG); 

 Nuvens de palavras (formatos: PNG); 

 Análises (formatos: PDF, Power Point,Word); 

Caracterização dos Entrevistados 

Gênero dos Entrevistados: O universo pesquisado apresentou-se equilibrado entre entrevistados do gênero 

feminino e masculino. 

Faixa Etária dos Entrevistados: Metade dos entrevistados corresponde a um perfil de pessoas jovens. Destaca-

se a presença significativa de pessoas com mais de 60 anos, o que pode refletir a característica demográfica do 

bairro de possuir uma população longeva mais expressiva em relação à média do município. 

46,2% 53,8% 0,0% 

Até 19 anos 

0% 

20 a 39 anos 

50% 

40 a 59 anos 

23% 

Mais de 60 anos 

27% 

FIG.21 Gênero dos entrevistados da pesquisa qualitativa 

FIG.22 Faixa etária dos entrevistados da pesquisa qualitativa 
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46,253,8% 

0,0% 

Até 19 anos 

0% 

Ocupação atual dos entrevistados: A ocupação atual dos entrevistados é bastante variada. Destaca-se: 

 aqueles que trabalham no comércio (comerciante + vendedor + atendente = 27%). 

 os aposentados (12%) que se relaciona com a longevidade identificada na pirâmide etária do bairro.  

 as profissões ligadas à economia criativa (jornalismo + comunicação + publicidade + pesquisa. = 15%) 

Frequência e período do dia:  

Escolaridade dos entrevistados: No que se refere à escolaridade, o perfil dos entrevistados foi bem distribuído. 

Destaca-se que cerca de metade dos entrevistados possui alto grau de escolaridade (ensino superior + pós 

graduação = 48%).  

 4% sem instrução formal 

 18% ensino fundamental 

 30% ensino médio 

 26% ensino superior 

 22% ensino pós-graduação 

FIG.23  Nuvem de palavras da relação dos entrevistados 

com o bairro 

FIG.25  Nuvem de palavras sobre o diferencial do bairro 

Santa Tereza 

FIG.24  Nuvem de palavras sobre o que os entrevistados 

gostam mais no bairro 

Relação dos entrevistados com o bairro 

Dos entrevistados: 

 58% apenas moram no bairro 

 23% apenas trabalham no bairro 

 15% moram e trabalham 

Quando indagados sobre sua relação com o bairro, 

destacaram: 

 questões afetivas e simbólicas . amizade│  

amor│ tranquilidade│ afetividade│          

acolhimento│ proximidade │ comunidade 

 questões de sociabilidade . lazer│ bares 

│ praça │ shows 

 

Tempo de relacionamento com o bairro: A mai-

oria dos entrevistados frequenta o bairro diariamente, 

por serem moradores ou por trabalharem no bairro, 

e possuem uma relação muito antiga com o bairro.  

Dos entrevistados porcentagem que possui rela-

ção com o bairro por período de tempo: 

 35% menos de 10 anos 

 19% de 10 a 29 anos 

 27% de 20 a 39 anos 

 19% mais de 40 anos 

Diferencial do Bairro Santa Tereza: Quando in-

dagados sobre o diferencial do bairro em relação aos 

demais bairros de Belo Horizonte, os entrevistados 

destacaram questões referentes a: 

 relações de comunidade . clima interior │  

tradicionalidade │  familiar │ tranquilo │  

convivência │  proximidade 

 riqueza histórica e cultural . bairro cultural │  

Clube da Esquina │ riqueza cultural  │  Or-

gulho Santê 

 boemia . boemia │  bares│  amizades │  mú-

sica 

O que você mais gosta no bairro: Quando indaga-

dos sobre o que mais gostam no Bairro de Santa Te-

reza (ou, afetivamente, “Santê”), os entrevistados des-

tacaram: 

 lugares afetivos e simbólicos . Praça Santê │  

Bairro Cultural │  Igreja 

 perfil dos moradores e frequentadores . res-

peito diversidade │  familiar │  amizade │  

gente boa │  vizinhança  │  fregueses 

 ambiência e clima do bairro . clima interior │  

clima amigável │ fundo musical │  proximida-

de │  interativa 

O que você menos gosta no bairro: Quando inda-

gados sobre o que menos gostam no Bairro de Santa 

Tereza, os entrevistados destacaram: 

 

 poluição sonora . barulho │  som │  baile 

funk │  multidão 

 segurança pública . segurança │  violência 

│ policiamento│ criminalidade│  assalto │  

iluminação 

 conflitos de usos . muitos bares │  multidão 

│  fiscalização │ turistas │  cheiro  │  trânsi-

to │  setorização 

FIG.26  Nuvem de palavras sobre o que os entrevistados 

gostam menos no bairro 
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Frequência e período do dia:  

 65% diariamente (principalmente morador) 

 15% dias úteis no período do dia (a trabalho) 

 12% vários dias no período da noite (lazer) 

 8% outros; 

  

 

Limitações e potencialidades do bairro: Quando indagados sobre o que sentem falta ou o que poderia 

melhorar no bairro, os entrevistados destacaram: 

 

 supermercado . (apesar de existirem algumas opções variadas dessa atividade no bairro, o supermercado foi 

bastante lembrado pelos entrevistados.) 

 mobilidade urbana . ônibus │  acessibilidade│ ciclovia │  paraciclo 

 
46,2% 53,8% 0,0% 

Revitalização do Mercado de Santa Tereza 

Apenas um entrevistado apontou a questão do Mercado de Santa Tereza como algo que faz falta ou que poderia 

melhorar no bairro. Vale observar que até essa etapa da entrevista, o mercado não foi citado no questionário e 

nem abordado pelos entrevistadores intencionalmente. Portanto, no universo pesquisado,  essa questão não foi um 

item espontaneamente lembrado pelos entrevistados. 

Relação com o Mercado 

 

 60% dos entrevistados declarou ir ao mercado frequentemente (semanal ou mensal) antes do seu fechamento 

 

 essa frequência acontecia tanto durante a semana quanto nos finais de semana  

 

Motivos de visita ao Mercado: Os principais motivos que levavam os entrevistados ao mercado eram para: 

 compras de alimentação . supermercado │  feira (sacolão)│ mercadinho │  verduras 

 

 compras diversas . floricultura │  artesanato │ cerâmica │  loja de ração 

 

 lazer e socialização . eventos │  passeio │ ponto de encontro │ conhecia todo mundo │  show │  

ensaio│ bares │  restaurante │  exposição 

 

O  que o Mercado representa para o bairro: Sobre essa questão, os entrevistados destacaram: 

 símbolo afetivo do bairro . tradição │  união │  querido │  importante │ ícone bairro │  vida do bairro │  

referência │ coisa boa │  síntese bairro │  paraíso │  vida 

FIG.27  Nuvem de palavras sobre o que os principais 

pontos de referência 

FIG.28  Nuvem de palavras sobre os motivos de visita 

ao Mercado Santa Tereza 

Pontos de referência e encontro: Quando reali-

zada a seguinte pergunta, os entrevistados destaca-

ram: Se você fosse acompanhar um amigo que visita o 

bairro pela primeira vez, quais os locais o levaria? 

 

 Praça Duque de Caxias . conhecida ainda como Praça 

de Santa Tereza ou afetivamente Praça de Santê; 

 Bar do Orlando . fundado em 1919, é um dos bares 

mais tradicionais de Santa Tereza; 

 Bar do Bolão . localizado na Praça Duque de Caxias, é 

um tradicional ponto de encontro do fim de noite dos 

boêmios belorizontinos; 

 bares e restaurantes, em geral . refletindo o caráter 

boêmio do bairro; 

 

Percepção sobre o custo de vida e imóveis: Sobre o 

custo de vida do bairro ou dos valores dos imóveis e 

aluguéis, a grande maioria dos entrevistados dos en-

trevistados tem uma percepção de: 

 

 alto custo de vida no bairro . caro │  fora da 

realidade │  altíssimo│ supermercado caro 

│  aluguel caro│ exorbitante │  custo subin-

do│ sem noção │  olho da cara 

 

Cabe observar que alguns entrevistados consideraram 

que o custo de vida do bairro é atrativo em relação 

aos bairros da Regional Centro-Sul.  

Fechamento do Mercado de Santa Tereza: Os 

entrevistados declararam, quando indagados sobre: 

 

 a atual situação do mercado: 

 50% não sabem 

 50% fechado / abandonado 

 

 o motivo do fechamento 

 81% declararam não saber 

 19% declararam saber (motivos cita-

dos: questões políticas, má adminis-

tração, outros interesses, decadência, 

falta de uso e prestígio) 

 

 opinião sobre o fechamento 

 17% não têm opinião sobre o assunto 

 73% percepção negativa sobre o fe-

chamento 

 ruim │  péssimo  │  desperdício │  

menos espaço 
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46,2% 53,8% 0,0% 

 

 lazer e socialização . lugar de encontro │  convivência 

 

 praticidade no dia-a-dia . opções│ conveniência │ utilidade│  praticidade 

 

 resistência política . luta │  sobrevivência  │  hoje abandono│ fracasso PBH e representantes do bairro 

  

Usos possíveis para o Mercado: Foi apresentada aos entrevistados uma lista de usos possíveis para o Mercado 

de Santa Tereza (figura 28). Os entrevistados podiam marcar quantas opções quisessem. 

 

Dos usos possíveis apresentados para o mercado, observa-se que houve uma grande diversidade de escolhas. 

Contudo, aqueles que mais se destacaram foram: 

 alimentos e alimentação . mercearia │  mercado │  supermercado │ festival gastronômico │  curso culinária 

 atividades culturais dança │  teatro │  música │  circo │   arte │  artesanato │  exposições │  festas e eventos 

 outros . cursos profissionalizantes │  economia solidária│ parquinho crianças │  feira de flores e plantas 

46,2% 53,8% 0,0% 

FIG.28  Lista de usos possíveis para o Mercado 
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46,2% 53,8% 0,0% 

 112 das entrevistas são de moradores 

 10 a 19 são dos bairros: Sagrada Família, Floresta, Serra 

 demais entrevistados encontra-se em bairros diversos, devido a metodologia de pesquisa online. 

 

Motivo para ir ao bairro: Quando indagados sobre o que os usuários fazem no bairro, destaca-se o lazer como 

principal ponto, seguido de outros aspectos, como visitas familiares, relacionamentos, passeios e demais funções 

como trabalho, turismo etc.  

O lazer é característica marcante do bairro, presente nas atividades culturais, nos eventos, bares, restaurantes, 

shows de MPB, apresentações de dança, cinema. O Santa Tereza fervilha com manifestações culturais e sempre é 

mencionada a vida boemia que se leva no bairro, em contraponto com a tradicionalidade e o seu lugar na história 

Pesquisa Quantitativa 

Os aspectos metodológicos pautaram um questionário semi-estruturado  cuja a aplicação foi realizado 

presencialmente das seguintes formas: 

 

1. Pela internet: link do formulário https://docs.google.com/forms/d/1F7wFlNR-PnAdQejJ0pgA-

goZOM5Pz_cP3AdzJ8Z-_Tg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link 

 

2. Presenciais: foram impressos formulários para serem entregues na missa, de forma a atender outros perfis 

de entrevistados, visto que, pela internet, o público seria com faixa etária mais jovem. 

 

Universo Pesquisado 

O período de entrevistas foi entre os dias 28 de abril e 30 de maio de 2016, com o universo de 334 entrevistados. 

Os produtos que foram gerados dessas entrevistas foram iguais aos da pesquisa qualitativa. 

 

Caracterização dos Entrevistados 

Gênero dos Entrevistados: O universo pesquisado apresentou-se com mais da metade dos entrevistados  entre 

o gênero feminino. 

Faixa etária: Destaca-se um aumento da presença da população entre 20 a 39 anos, o que pode refletir a 

característica da população usuária das redes sociais, onde o questionário é aplicado. 

Temos ainda a presença da população acima dos 60 anos, que preserva as características demográficas do bairro, 

contribuindo para o caráter tradicional. Quase 45% dos entrevistados tem acima de 40 anos.  

 

Escolaridade dos entrevistados: No que se refere à escolaridade, a balança está desequilibrada, já que pende 

para uma maior formação de nível superior, o que também pode ser explicado pelo método de aplicação do 

questionário. Destaca-se que mais de dois terços dos entrevistados possui alto grau de escolaridade (ensino 

superior + pós graduação = 82,8%). 

 

Ocupação atual dos entrevistados: A ocupação atual dos entrevistados não é variada. Destaca-se: 

 aqueles que trabalham no Setor Público = 40,5%; e no Setor Privado =16,9%. 

 os estudantes, que se relaciona com o perfil boêmio dos frequentadores do bairro, além do uso constante das 

redes sociais = 17% 

 as profissões ligadas à economia informal (Profissional liberal+ autônomo + do lar) = 18% 

 

Distribuição espacial dos entrevistados 

Dos entrevistados: 

Até 19 anos 

0,6% 

20 a 39 anos 

54,9% 

40 a 59 anos 

36,7% 

Mais de 60 anos 

7,8 % 

41,4% 57,7% 0,9% 

FIG.29  Gênero dos entrevistados da pesquisa quantitativa 

FIG.30  etária dos entrevistados da pesquisa quantitativa 
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46,2% 53,8% 0,0% 

Relação dos entrevistados com o bairro 

Quando indagados sobre sua relação com o bairro, 

destacam-se questões afetivas e simbólicas ou 

questões de sociabilidade, tais como:  

 cultural │  tradição │  clima interior 

 boa│ afetiva 

│ morador│ apaixonado│ amor 

 lazer │  bares │  encontro │  amigos  

 vida noturna │  Bar Bolão │  boemia  

 

Tempo de relacionamento com o bairro: A 

maioria dos entrevistados frequenta o bairro 

diariamente, por serem moradores ou por 

trabalharem no local, e possuem uma relação muito 

antiga com a região. Os outros, são usuários e 

frequentadores da vida boemia oferecida pelo bairro. 

de Belo Horizonte. 

Consideramos ser o lazer, a diversão e a cultura, os principais atrativos que movimentam e caracterizam o bairro. 

 

Qual palavra representa o bairro? Foi apresentada uma lista de palavras para que o entrevistado selecionasse 

as palavras que melhor representam o bairro. Era possível selecionar mais de uma palavra. Dos entrevistados: 80,6% 

definiram como CULTURAL 

 71,9% definiram como PATRIMÔNIO 

FIG.31  Nuvem de palavras da relação dos entrevistados 

com o bairro 

Modo de transportes utilizados:  Modos de transporte utilizados: Ainda que o bairro esteja bem próximo do 

centro, o carro é o principal meio de transporte utilizado. Percebemos que, apesar dessa proximidade, a topografia 

e a pouca quantidade de linhas de ônibus que atendem ao bairro não são suficientes para a demanda existente.  

Dos entrevistados: 

 56,5% utiliza carro  

 12% utiliza ônibus  

 21% utiliza bicicleta e a pé 

 12% utiliza metrô  

 3,3% demais transportes (moto-táxi) 
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 66,0% definiram como BOEMIA 

 20,1 % definiram outras palavras 

A característica CULTURAL do bairro é presença constante na percepção da população que reside e usufrui dos 

benefícios desde aspecto. A palavra PATRIMÔNIO define a atual condição do bairro, em que se contribui para a 

preservação dos bens materiais e imateriais presentes, além de preservar a história da cidade. 

 

Investimentos públicos para o bairro, quais opções você preferiria? Era possível selecionar mais de uma 

opção. Dos entrevistados:  

 56,4% praça pública 

 50,1% oficina de artes 

 46,3% oficina de teatro 

 44,5% ateliê de artes 

 44,2% biblioteca 

Os demais entrevistados também seguiram a linha de pensamento e propostas relacionados a cursos 

profissionalizantes, atividades culturais e oficinas diversas. Outros aspectos muito solicitados foram hospital e posto 

de saúde que atendam ao bairro, onde, atualmente, não existe, a não ser em bairros próximos. 

 

Investir seu próprio dinheiro no bairro, o que você faria? Quando indagados sobre a possibilidade de 

investir seu próprio dinheiro no bairro destacaram-se as seguintes opções: 

 Bar│  Casa 

 Restaurante 

 Atividade ligada as artes  

 Culturais │ Mercado Distrital 

 Escritório│ Parques │ Loja 

Relações dos entrevistados com o Mercado de Santa Tereza 

Conhecimento sobre a existência do Mercado de Santa Tereza: Quanto aos dados sobre o conhecimento 

da existência do mercado pelos entrevistados, destaca-se: 

 

 70% dos entrevistados conhecem e eram usuários do mercado 

 19% tem conhecimento mas nunca frequentaram. 

 13% dos demais não tem conhecimento do mercado. 

 

 

Melhor uso do Mercado de Santa Tereza: Quando indagados sobre o melhor uso do mercado, os 

entrevistados responderam: 

 48% Espaços Multiculturais 

 21% Outros 

 19% Feira de legumes e hortaliças 

 6% Posto de saúde 

 3% Espaço para aulas 

 2% Feira shopping  

 1% Espaço Antiguidades 

 

Atividades que incentivam o uso do Mercado de Santa Tereza: Quando indagados sobre as atividades que 

incentivariam a população a utilizar o mercado, destacam-se questões culturais e feiras de produtos orgânicos ou 

participação da comunidade, tais como: 

 feira de produtos orgânicos│  eventos culturais│ tranquilidade 

 bares│ compras │ aulas 

 atividades multiculturais │  economia solidária 

 semelhanças com o Mercado do Cruzeiro 
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Observação Participante 

 

Os aspectos metodológicos pautaram a observação da participação da comunidade em atividades, principalmente, 

nas atividades ligadas ao Mercado de Santa Tereza. 

 

Universo preliminar 

O período de observação ocorreu no evento do dia 15 de maio de 2016, no evento Mercado Vivo + Verde. 

 

 

FIG.33: Mercado de Santa Tereza e o evento Mercado Vivo (Fonte: Fotografia de Paola Codo) FIG.32: Mercado de Santa Tereza e o evento Mercado Vivo (Fonte: Fotografia de Paola Codo) 



58 

FIG.35: Mercado de Santa Tereza e o evento Mercado Vivo (Fonte: Fotografia de Paola Codo) FIG.34: Mercado de Santa Tereza e o evento Mercado Vivo (Fonte: Fotografia de Paola Codo) 
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Intervenções da Sudecap e do Orçamento Participativo 

As intervenções previstas para o recorte do bairro de Santa Tereza trazem ações que observam a questão do 

atendimento local, como as Umei's Salinas e Vila Dias (Boulevard), a Unidade de Acolhimento de Moradores de 

Rua, a Escola Municipal Professor Lourenço de Oliveira, e o atendimento mais regional, relacionado com a cidade 

na Requalificação da Av. Conselheiro Rocha e a Construção da Nova Sede do Centro de Saúde. 

As Umei's propostas são projetos em desenvolvimento com gestão pela Superintendência de Desenvolvimento da 

Capital (SUDECAP). A Umei Salinas se encontra na Rua Salinas, uma rua local, e possui um ponto de ônibus 

lindeiro em seu passeio. A Umei Vila Dias está prevista para um dos terrenos públicos lindeiros a Av. Conselheiro 

Rocha (entre a Rua Oitocentos e Quarenta e Um e a Rua Tenente Durval). 

A reforma prevista para a Escola Municipal Professor Lourenço de Oliveira também possui gestão da SUDECAP, no 

entanto, o andamento da ação está paralisado. A escola se encontra em rua local com baixo volume de tráfego e 

possui sua implantação na quadra em lotes descontínuos. Parte da circulação dos alunos até o ginásio acontece pela 

via, no logradouro público.  

Outra intervenção realizada na quadra foi a reforma do Cersam - Leste realizada através do orçamento 

participativo. 

8. INTERVENÇÕES PREVISTAS 
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Intervenções OUC ACLO 

A OUC ACLO - Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos Eixo Leste Oeste, ainda não regulamentada - tem 

como principal objetivo promover um melhor aproveitamento da infraestrutura instalada no local, especialmente o 

sistema de transporte, associado à reestruturação urbana no entorno imediato do seu eixo.  Esta reestruturação 

deverá incrementar a qualidade ambiental e urbanística da área, e deverá ser realizada a partir de três grandes 

ações: estimular um adensamento orientado preferencialmente aos usuários do transporte coletivo, por meio de 

inserções urbanas com padrões de ocupação diferenciados; criar e fortalecer centralidades econômicas, sociais e 

culturais ao longo do corredor; implantar intervenções que promovam a melhoria das condições urbanas, 

ambientais e da qualidade de vida da população. 

As principais intervenções previstas pela OUC ACLO para o bairro são: o Parque Linear Leste; as conexões 

ambientais (ruas Clorita, Cristal, Mármore, Bocaiuva, Pirolozito, Silvianópolis, São Gotardo, Alvinopolis, Pirite e 

Dores do Indaiá); uma conexão de pedestre ligando o bairro Santa Efigênia até a Praça Duque de Caxias; quatro 

travessias urbanas; diversos módulos de circulação vertical e alguns trechos de rotas cicloviárias. 

As intervenções estão relacionadas com a proposta da OUC de melhorar o acesso do bairro até as estações de 

metrô (Santa Efigênia e Santa Tereza) por meio dos modais não motorizados e pelas linhas alimentadoras do 

transporte coletivo. Todas as vias do entorno do Mercado de Santa Tereza estão definidas como sendo de 

intervenções prioritárias da OUC para a implementação de conexões ambientais, trazendo maior possibilidade de 

acesso e qualidade ambiental para a população que reside e acessa o equipamento. 
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Mercado Distrital do Cruzeiro 

O Mercado Distrital do Cruzeiro foi criado em 1974, juntamente com os outros dois primeiros mercados 

distritais de Belo Horizonte (Barroca e Santa Tereza). Sob a administração da Cobal (Companhia Brasileira de 

Alimentos), sua finalidade foi retirar os feirantes das ruas e instalá-los em um local seguro, onde pudessem 

comercializar livremente seus produtos. Nessa época, os primeiros feirantes foram convocados a ocupar os 

primeiros boxes - hoje denominadas lojas - sem passar por licitação. O sucesso da iniciativa diante da população 

local foi tanta que, a partir daí, quem se candidatasse a uma vaga teria que, obrigatoriamente, se submeter a uma 

licitação junto à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

Segundo Ferolla (2011), a política dos Mercados Distritais do início dos anos 1970 foi equivocada ao ignorar a 

necessidade de localização em regiões de grande fluxo de pessoas. Os três mercados, segundo ele, ficaram situados 

em locais praticamente inacessíveis. O Mercado do Cruzeiro, entretanto, teria conseguido uma sobrevida devido ao 

sucesso do restaurante que ali ocupava. 

Em 1998, os três mercados foram revitalizados, em uma tentativa de revalorizá-los. Entretanto, o Mercado da 

Barroca, criado para abrigar os comerciantes da antiga feira da Av. do Contorno, teve suas atividades encerradas 

em 2001 e foi leiloado pela Prefeitura em 2011, sendo, posteriormente, demolido para a construção de um hospital 

privado. Um projeto de lei (487 de 2005) chegou a propor a transformação do Mercado da Barroca em espaço 

cultural para realização de oficinas de arte e de ensino profissionalizante, mas foi arquivado. O Mercado Santa 

Tereza, objeto do presente estudo, foi fechado em 2007, mas a edificação continua preservada. Dos três 

primeiros mercados distritais de Belo Horizonte, , o Mercado do Cruzeiro é o único que continua em operação, 

não sem ter passado por momentos de dificuldades. Projetado por Éolo Maia em 1972, o mercado teve sua 

demolição prevista em 2011, após um Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI 05/2010) resultar na 

proposta de construção de um novo empreendimento que incluía a construção de um shopping center, dois hotéis 

e vagas para dois mil carros. Com a mobilização de associações de bairro e do IAB-MG (Instituto de Arquitetos do 

Brasil), o projeto não foi implantado e o mercado começou a recuperar a vitalidade que vinha sendo perdida ao 

longo dos anos. Em 2011, a Acomec (Associação de Comerciantes do Mercado do Cruzeiro), a Amoreiro 

(Associação dos Cidadãos do bairro Cruzeiro) e o IAB-MG lançaram uma premiação de ideias arquitetônicas para o 

mercado. Dos 7 projetos apresentados, 3 foram escolhidos por júri técnico e foram a votação popular durante o 

Fórum Viva o Mercado.  
FIG.36: Fotos recentes do Mercado Distrital do Cruzeiro (Fonte: http://www.destemperados.com.br) 

9. PROJETOS ANÁLOGOS 
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textura às linhas retas que compõem o partido do 

projeto: o cubo. A horizontalidade, outra 

característica da fachada, é reforçada tanto pela 

topografia da região, sendo o terreno plano, quanto 

pela implantação na esquina.  

O exemplar é singular e, apesar da capital possuir 

outros do gênero, nenhum alcança o marco 

produzido na ambiência local que esta edificação 

confere ao espaço urbano. Para além de sua 

arquitetura, o Mercado é também espaço de 

sociabilidade e, recentemente, abriga, no terceiro 

piso, um novo projeto: 

Trata-se do Mercado das 

Borboletas – alusão à aparição de 

borboletas em ambiente natural 

degradado, como indicativo 

ecológico de retomada da vida. 

Encabeçado pelo artista visual 

Tarcísio Ribeiro, o projeto de 

revitalização do espaço já está a 

todo o vapor e vai receber 

diversos núcleos e atividades 

Mercado Central de Belo Horizonte 

O Mercado Central de Belo Horizonte (figura 37) foi fundado em 1929 por iniciativa do então prefeito 

Cristiano Machado, que resolveu reunir os produtos destinados ao abastecimento da cidade em sua área central4. O 

Mercado Central foi inicialmente público e em 1964 tornou-se privado, ficando a sua gestão a cargo de uma 

associação de lojistas. 5. Com o passar do tempo, o Mercado Central se tornou mais que um mercado de venda de 

produtos, sendo um centro tradicional de comidas, de produtos alimentícios e artesanais de grande diversidade, 

além de um ponto de encontro de diferentes gerações. O Mercado Central faz parte do imaginário simbólico 

coletivo da cidade de Belo Horizonte.  

O Mercado Central de Belo Horizonte e a Feira de Artes e Artesanato da Avenida Afonso Pena - Feira Hippie, 

assim como o Ofício dos Calceteiros, o Inventário das Artes Cênicas, o Ofício dos Fazedores de Bonecos (teatro 

Giramundo), as Bandas de Música, os Lugares de Memória da Ditadura Militar, os Quilombos, as Manifestações 

Culturais da Irmandade 13 de Maio de Nossa Senhora do Rosário e a Pedreira Prado Lopes, são os bens culturais de 

natureza imaterial que já possuem processo de registro aberto e serão estudados pela DIPC/FMC, visando à 

proteção pelo CDPCM-BH. 

Belo Horizonte possui os seguintes livros para o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial: 

 Livro de registro dos Saberes; 

 Livro de registro das Celebrações; 

 Livro de registro das Formas de expressão;  

 Livro de registro dos Lugares. 

Segundo o referido diagnóstico, o Mercado Central de Belo Horizonte será estudado visando sua inserção no Livro 

de registro dos Lugares, e também possui indicação de proteção por meio do instrumento do tombamento. 

Mercado Novo  

O Mercado Novo (figura 38) se destaca na paisagem urbana de Belo Horizonte pela pureza e proporção de seu 

volume. A composição ganha força pelo uso de um único elemento vazado, o cobogó cerâmico, e a junção de sua 

FIG.37: O Mercado Central, bem cultural de natureza imaterial (Fonte: Mercado Central) artísticas e culturais, como moda, 

cinema, fotografia, música, artes 

visuais, gastronomia, entre 

outras.6 

Segundo diagnóstico apresentado no Plano Diretor 

da Regional Centro-Sul, no item “Aspectos 

simbólicos e culturais”, o Mercado Novo possui 

potencial para ser protegido pelo instrumento do 

tombamento. O referido mercado, localizado na 

Avenida Olegário Maciel, 742, Centro, está inserido 

no Conjunto Urbano Praça Raul Soares – Avenida 

Olegário Maciel, protegido pelo CDPCM-BH, 

entretanto, seu grau de proteção é de Registro 

Documental, o que significa que o imóvel pode ser 

suprimido, do ponto de vista da preservação do 

patrimônio. 

Feira dos Produtores 

A Feira dos Produtores (figura 39) foi criada em 

1950, onde está localizada, atualmente, a estação de 

metrô no bairro da Lagoinha. Em outubro de 1981, 

FIG.38 A localização e vista do Mercado Novo, na regional 

Centro-Sul de Belo Horizonte (Fonte: Google, 

2013.) 

4. COSTA, 2006, p. 33 

5. Ibid, p.37. 

6. CHAVES,2010. 

 

FIG.39: Feira dos Produtores (Fonte: Feira dos Produtores, 

s/d.) 
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como troca daquele terreno para a construção da estação, as atividades foram transferidas para a Avenida Cristiano 

Machado, no bairro Cidade Nova. Com funcionamento diário, o local se caracteriza como um mercado, verdadeiro 

centro de compras  populares da região, ofertando hortifrutis, artigos para casa, serviços de barbearia, ferragens e 

muitos outros.7 

Segundo diagnóstico apresentado no Plano Diretor da Regional Nordeste, no item “Aspectos simbólicos e 

culturais”, a feira é um dos pontos de referência e tradição na Regional Nordeste, o que justificaria seu estudo, 

visando à proteção por meio do Registro Imaterial, como lugar que possui sentido cultural diferenciado para a 

população local.  

Mercado Municipal de Curitiba 

O atual Mercado Municipal de Curitiba foi inaugurado em 1958, 21 anos após a demolição do mercado anterior, 

que funcionava em outro local. Desde sua implantação, o mercado passou por diversas reformas e ampliações, 

sendo a mais recente iniciada em 2010 e concluída em 2014, ampliando a área total em 2.100 m² e reformando 

outros 9.600 m².  

A maioria das bancas e boxes se destina à venda de gêneros alimentícios. Há bancas de frutas, verduras, doces, 

mercearias, empórios etc., além de estabelecimentos para consumo de alimentos prontos, como lanchonetes, 

restaurantes e café. Há também locais de prestação de serviços e venda de produtos diversos: barbearia, loteria, 

farmácia, aquário, loja de cosméticos, informática, entre outros. 

Em 2009, foi inaugurado um setor de orgânicos, que tem o objetivo de facilitar o escoamento da produção de 

orgânicos da Região Metropolitana de Curitiba e incentivar a escala de produção do setor. O equipamento, 

construído como anexo ao Mercado Municipal original, foi viabilizado por parceria entre o Ministério da Secretaria 

da Agricultura e a Prefeitura de Curitiba. Os recursos da obra vieram do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

que destinou R$ 1,98 milhão para financiar a obra, que teve ainda contrapartida da prefeitura. O custo total foi de 

R$ 2,51 milhões e os repasses foram feitos pela Caixa Econômica Federal. 

Em 2014, foi instalada no mercado uma cozinha gourmet equipada, uma sala de apoio a eventos e uma nova 

Cobal Humaitá 

O Hortomercado Humaitá foi o primeiro hortomercado da Cobal (Companhia Brasileira de Alimentação) implantado 

no país, em 1971. Outras 3 unidades foram implantadas no ano seguintes no Rio de Janeiro (Leblon, Méier e 

Campinho). Dessas quatro unidades, as duas primeiras foram construídas na Zona Sul e as demais na Zona Norte. 

Dois anos depois, em 1974, os mercados distritais da Cobal chegariam também em Belo Horizonte, com o Santa 

Tereza, Cruzeiro e Barroca. 

Os hortomercados eram estabelecimentos varejistas destinados ao comércio de hortigranjeiros, carnes e pescados, 

a partir de uma inovadora concepção de padronização dos espaços de venda, que consistiu em criar um único 

espaço coberto, concentrando os vendedores distribuídos por módulos básicos de vendas (boxes). O objetivo 

principal destes equipamentos era estabelecer alternativas para intervenção do governo no abastecimento, diante 

da precariedade das feiras livres (VILELA, 2006, apud LOPES e ROCHA, 2013). 

Lopes e Rocha (2013) analisam a “morte e vida” dos espaços da Cobal no Rio de Janeiro e mostram que um período 

de decadência desses espaços se iniciou na década de 1980 e se intensificou na de 1990, devido a diversos fatores. 

Entre eles, temos: conflitos na estrutura interna da Cobal; deterioração física e falta de manutenção; altos preços 

dos produtos, que refletiam os altos valores de aluguel cobrados dos comerciantes. Sugerem, ainda, que a própria 

companhia teria tido interesse em não intervir no processo de decadência, a fim de justificar a extinção dos 

espaços, especialmente considerando sua localização em terrenos valorizados.  

Questionam também o porquê de somente as duas unidades localizadas na Zona Sul terem perdurado com o 

tempo, e concluem que investimentos privados, que promoveram a diversificação funcional dessas unidades, com 

instalação de novos atrativos e opções gastronômicas, foram atraídos pela melhor situação socioeconômica da 

população do entorno. 

No caso da Cobal Humaitá, após um período de esvaziamento comercial na década de 1990, surgiram novos 

estabelecimentos (bares e restaurantes) que passaram a conviver com o hortomercado, transformaram o espaço 

em um novo local de encontro. 

“O equipamento se tornou referencial de uma população de múltiplos gostos, seja pela procura do 

hortomercado enquanto uma alternativa de consumo, seja pela concentração e reprodução de práticas 

populares tradicionais, tais como, o carnaval no seu “Bloco de Segunda”, o chorinho e a boemia - 

manifestações culturais outras, através das quais reforçaram a sua ressignificação” (Lopes e Rocha, 2013, 

p. 15-16). 

 

 

7.BELO HORIZONTE. MINAS GERAIS. Feira dos Produtores. s/d.  

FIG.40: Mercado Municipal de Curitiba (Fonte: http://mercadomunicipaldecuritiba.com.br/) 
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FIG.41: Cobal Humaitá (Fonte: https://kekanto.com.br/biz/cobal-do-humaita/fotos) 

 

Constatam, ainda, que interesses políticos também beneficiaram a permanência da unidade Humaitá, passando pela 

estratégia de “tombamento provisório do bem, em 2008, pautado no discurso de sua peculiaridade arquitetônica e 

pela importância adquirida com os novos usos incorporados, o que tornou explícita a potencialidade política 

atribuída aos lugares onde é comum a promoção de práticas sociais”. (LEITE, 2007 apud LOPES e ROCHA, 2013). 
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10.  DIRETRIZES 

Síntese das propostas para o Mercado de Santa Tereza 

 

Esta seção traz o conjunto das diretrizes propostas para oferecer possibilidades de reocupação e requalificação do 

Mercado Santa Tereza e de suas áreas abertas. Elas partem não apenas do entendimento do desafio de reocupar 

essa área com usos que possam ser incorporados na rotina dos moradores e frequentadores do Bairro Santa Tere-

za, mas também do interesse de realizar o potencial do mercado como espaço de importância social, cultural, sim-

bólica e econômica. 

Essas diretrizes foram consolidadas a partir do processo de elaboração deste plano. Ela são, portanto, resultado da 

interpretação das informações do diagnóstico elaborado pela equipe técnica, a partir das demandas e anseios apon-

tados pela população, tanto na origem do estudo quanto no que foi apreendido a partir da percepção ambiental. 

 

Circulação 

 

• Desenvolver projeto para as calçadas do entorno do Mercado, prevendo complementação da 

arborização, o tratamento e piso tátil, conforme padrão. A reocupação do mercado e seu uso mais 

intenso demandará melhores condições para a circulação de pedestres no entorno do equipamento. O proje-

to e sua implementação visam trazer conforto e segurança para os usuários e promover o acesso ao merca-

do e aos espaços públicos propostos. 

 

▪  Prever no projeto do mercado rota de atravessamento de quadra, que podem ser feitos dos 

acessos existentes e dos propostos. O Mercado se localiza em um quarteirão grande, e ao circular no 

seu entorno, as pessoas têm que realizar um percurso bastante alongado. A estratégia de atravessamento de 

quadra permite o encurtamento de percursos, e contribui para que o Mercado seja frequentado e incorpora-

do na rotina da população do seu entorno imediato. Para isso, é importante permitir a abertura dos acessos 

novos e propostos, e garantir, na área interna, a continuidade e visibilidade destes percursos (ver figura 42). 

 

Sinalização 

 

• Criação de um sistema de comunicação visual para orientar os pedestres que chegam ao bair-

ro através de transporte público (mapas informativos, totens, linhas coloridas na calçada, pavi-

mentação diferenciada, etc.) A criação desse sistema visa informar e orientar os pedestres para acessar 

de modo mais confortável o Mercado Santa Tereza, tendo em vista a variedade de acessos propostos (ver 

figura 42). Ele pode ser feito de forma lúdica nas calçadas (ver Figuras 43 a 47), entre outras formas, e contri-

buirão para que a população em geral tome conhecimento das atividades e acessos do Mercado Santa Tereza. 

 

Áreas verdes e de Lazer 

 

• Estimular a manutenção e ampliar oferta de áreas vegetadas e arborizadas e atividades de 

lazer no bairro, através da criação de praças nas áreas abertas do Mercado. Os espaços públicos e 

de lazer existentes no bairro são, em sua maioria, pequenos e de caráter bastante local, com exceção da Pra-

ça Duque de Caxias (ver mapa ‘Praças e espaços recreativos’, página 48). A criação de praças na área do Mercado, 

em especial onde hoje se localiza o estacionamento, pode suprir a demanda por áreas públicas nesta porção do bair-

ro, e tem, portanto, um grande potencial de atratividade dos moradores e frequentadores. Essas áreas de lazer po-

dem ser equipadas com espaços de contemplação e brinquedos adequados para crianças de várias faixas etárias. 

 

• Avaliar a retirada do muro no entorno da praça proposta e alteração de muro no restante do 

limite para solução que permita maior permeabilidade visual. A retirada do muro na praça proposta 

é essencial para sua conformação como espaço público de lazer, e para a livre circulação da população neste 

espaço. Atualmente, o afastamento frontal do Mercado é vegetado e arborizado, o que contribui para o mi-

croclima e o aspecto visual agradável no seu entorno. É interessante manter essa vegetação e implantar uma 

solução de fechamento com maior permeabilidade visual, para dar mais conforto e segurança ao deslocamen-

to das pessoas no entorno do mercado. 

 

▪  Manter o afastamento frontal vegetado e arborizado e visível do logradouro público, evitando 

a impermeabilização e sua utilização para o estacionamento de veículos. A não utilização deste 

afastamento para o estacionamento de veículos também é uma medida para dar mais conforto a circulação de 

pedestres e evitar a conformação de uma barreira visual entre a calçada e o mercado, bem como para a ma-

nutenção do microclima e o aspecto visual agradável no seu entorno. 

 

Ações Sociais 

 

• Recomenda-se que na destinação de usos para o mercado sejam observadas as temáticas de 

abastecimento, ensino e promoção cultural. A pesquisa de percepção ambiental conduzida com os mo-

radores e frequentadores do bairro deu efetivo destaque para essas temáticas, indicando-as como demandas 

que podem ser implementadas na reocupação do Mercado, com a destinação de espaços para hortifrutigran-

jeiros, supermercados, cursos profissionalizantes, feiras de produtos alimentícios, artesanato, entre outros. 

 

▪  Avaliar as formas pelas quais as famílias residentes no bairro em situação de maior fragilidade 

social poderão acessar os serviços e usos propostos para o Mercado. O diagnóstico sócio-

econômico traz indicações de residentes no bairro que possuem maior fragilidade social e portanto necessi-

tam de ações afirmativas para melhor inserção e utilização dos serviços prestados pelo equipamento, visando 

também o uso diverso e inclusivo do Mercado. 

 

Propostas projetuais 

 

▪  Propor intervenções físicas à edificação do Mercado de Santa Tereza que valorizem a edifica-

ção existente, bem como o conjunto tradicional do bairro. Para se adequar aos novos usos propos-

tos, o Mercado provavelmente passará por reformas na sua edificação. O imóvel do Mercado é indicado ao 

tombamento municipal, e é interessante que tais reformas valorizem a edificação existente e seus elementos. 

A caixa d’água localizada no centro da edificação, por exemplo, já é um ícone do Mercado, e pode ser valori-

zada com a proposição de uma praça interna na sua área de projeção ou ainda de corredores e passagens 

mais largas que destaquem seu volume pela criação de visadas em sua direção. 

 

▪  Considerar que os espaços externos cobertos no entorno da edificação do mercado, em espe-

cial aqueles voltados para o muro de arrimo, sejam ocupados com atividades que possibilitem a 

integração e utilização da área externa imediata. O largo corredor existente entre a edificação e os 

muros é uma área com grande potencial para apropriação, seja ela a colocação de mobiliários diversos, como 

mesas e cadeiras para bares e restaurantes, ou ainda uma relação visual com a incorporação de vitrines nes-

sas fachadas. Ela pode se tornar agradável a permanência com a incorporação, nos muros, de pinturas, ajardi-

namento, entre outros. Sem uso definido ou tratamento especial, elas podem se tornar depósitos e não reali-

zar esse potencial. 
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FIG.42: Diretrizes área do Mercado Santa Tereza  

ciclovia com o objetivo de articular a outros 

trechos cicloviários a serem também incenti-

vados. 

melhoria do mobiliário urbano dos abrigos de 

passageiros de ônibus. 

sinalização de orientação dos acessos e percursos 

espaço público e estacionamento com acesso lateral 

melhoria do mobiliário urbano dos 

abrigos de passageiros de ônibus. 

sinalização de orientação dos aces-

sos e percursos 

sinalização de orientação dos 

acessos e percursos 

praça pública que poderá substituir a área de estacionamento existente. o projeto pode-

rá contemplar área para feira livre itinerante e área de lazer ativo e contemplativo para 

crianças, jovens e idosos.  

estimular a manutenção e ampliar oferta de áreas vegetadas e arborizadas e ativida-

des de lazer no bairro.  Recomenda-se arborizar todas as vias no entorno do mer-

cado. 
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Retirada de muro no entorno da praça pro-

posta e alteração de muro no restante do 

limite para solução que permita maior per-

meabilidade visual. 

Priorização da circulação de pedestres com 

adequação dos passeios do entorno do 

mercado, tratamento de travessias, implan-

tação de rebaixos acessíveis e indicação de 

priorização de pedestres 

FIG.43 Alternativa 01 Tratamento Esquinas - Perspectiva  

 

▪  Considerar também que as atividades 

propostas para os espaços externos co-

bertos no entorno da edificação do mer-

cado sejam implantadas de modo a per-

mitir seu funcionamento independente 

do horário de funcionamento do merca-

do, para viabilizar usos noturnos. Para que 

se realize como local de referência para a po-

pulação, o ideal é que o Mercado crie oportuni-

dades para ser usado em diferentes horários e 

dias de semana. Garantir usos noturnos tam-

bém é uma forma de contribuir para a seguran-

ça da área do seu entorno, pelo trânsito de 

pessoas na região. Nesse sentido, um caminho 

possível é pensar que esses usos possam acon-

tecer de forma setorizada, em áreas que pos-

sam ser abertas de modo independente, otimi-

zando custos na gestão do Mercado. 

 

▪  Garantir que as atividades implantadas 

no Mercado estejam compatíveis com as 

atividades permitidas na ADE Santa Te-

reza. A ADE Santa Tereza, entre suas diretri-

zes de proteção, restringe a instalação de ativi-

dades no bairro, para garantir a manutenção do 

seu caráter predominantemente local e regio-

nal, e ainda para incentivar as atividades de eco-

nomia criativa e solidária. Como o Mercado 

está localizado neste perímetro, é importante 

avaliar as atividades propostas para a ADE. Es-

sas atividades podem ser consultadas no Anexo 

XII da Lei 9959/2010. Entre elas, estão os horti-

frutigranjeiros, comercialização de objetos de 

arte e decoração, plantas e flores, bares e res-

taurantes, produções artísticas, cinemas, expo-

sições entre outras. 
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FIG.46: Alternativa 02 Tratamento Esquinas - Planta  

Tratamento de esquina com marcação de piso para priori-

zar a circulação de pedestres e travessia em diagonal. 

FIG.47: Alternativa 03 Tratamento Esquinas - Planta  

Tratamento de esquina com marcação de piso que pontua 

referência marcante da travessia. 

FIG.44: Detalhe Tratamento Esquinas - Planta Chave  

FIG. 45: Alternativa 01 Tratamento Esquinas - Planta  

Tratamento de esquina com marcação de rotas coloridas 

aos principais acessos do mercado. 

Usos e atividades 

 

A pesquisa de percepção ambiental conduzida com 

moradores e frequentadores do bairro, bem como o 

estudo diagnóstico, indicaram algumas temáticas que 

seriam adequadas e poderiam ser priorizadas para a 

reocupação do Mercado: 

 

A implantação de praças públicas nas áreas 

abertas, contribuiria para aumentar a disponibilidade 

de áreas de descanso, lazer e socialização no bairro. 

Além disso, ela poderia ser usada para a realização 

de feiras nas áreas externas, com a definição em 

projeto de largos para a instalação temporária das 

barracas dos feirantes e circulação das pessoas. 

 

Foi levantada também a importância de garantir áreas 

para a promoção de eventos artísticos e cultu-

rais diversos, como shows, ensaios, apresenta-

ções, exposições, e também para empreendi-

mentos de economia criativa. Tais atividades po-

dem estar previstas em espaços multiusos, que seriam 

adequados a uma gama de atividades culturais. 

 

A implantação de um mix de atividades comerci-

ais foi levantada neste estudo, e elas são importantes 

para o Mercado não só para garantir as temáticas de 

interesse dos moradores e frequentadores, mas tam-

bém para a sustentabilidade financeira do Mercado. 

Esta será a parcela da área do Mercado que será locá-

vel, ou seja, que dará retorno financeiro para a manu-

tenção das demais atividades sugeridas. São elas: 

 

▪  Estabelecimentos comerciais destinados à 

venda de produtos alimentícios de diversas fai-

xas de preço - supermercados, mercados, feira, 

sacolões; 

• Estabelecimentos comerciais destinados à ali-

mentação - restaurantes, bares, lanchonetes; 

▪  Estabelecimentos comerciais destinados à 

venda de obras de arte, artesanato e similares e 

os insumos necessários para sua produção; 

▪  Agências bancárias, agência dos Correios e 

casas lotéricas; 

 

Outras atividades, ainda que não prioritárias, são im-

portantes para a proposta, pois garantem a infraestru-

tura básica para que o Mercado funcione com confor-

to para seus usuários e para população do entorno. É 

essencial, portanto, a disponibilização de sanitários 

para funcionários e para o público externo; a implan-

tação de uma área de serviço e operacional para 

logística de carga e descarga do empreendimento; e 

também um estacionamento mínimo para viabili-

zar a implantação e uso de atividades que são mais 

relacionadas ao uso do carro (como supermercados e 

hortifrutigranjeiros). 
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Diretrizes para entorno do Mer-

cado/diretrizes para interface 

com o poder público 

 

Abaixo, estão as diretrizes para ações a serem realiza-

das no entorno do Mercado Santa Tereza, e que po-

derão contribuir para o sucesso da sua reocupação. 

Ainda que essas ações não dependam da gestão direta 

do Mercado, mas da interface e articulação com de-

mais atores do entorno e com o poder público, elas 

constam nesse documento pois também foram resul-

tado do estudo diagnóstico e percepção ambiental, e 

podem ser objeto de avaliação e proposição pela so-

ciedade civil. 

 

Participação 

 

• Regulamentar e constituir o FADE - Fó-

rum da Área de Diretrizes Especiais de 

Santa Tereza,  que poderá participar nas 

decisões de projeto e uso do Mercado. 

Esse Fórum foi instituído em 2000 - pela lei 

8137/2000, que alterou a lei 7166/1996, que 

trata do Parcelamento, uso e ocupação do solo. 

Ainda que tenha sido instituído, é necessário sua 

regulamentação para detalhar a composição dos 

membros, organização e atribuições. O objetivo do 

FADE é acompanhar as decisões e ações relativas 

a ADE Santa Tereza, encaminhando sugestões às 

comissões temáticas do poder legislativo e conse-

lhos de política pública, e o Mercado está no perí-

metro desta ADE. 

 

FIG.48: Perspectiva Ocupação do Mercado 

Circulação 

 

• Desenvolver projeto de ligação da ciclo-

via existente a outros trechos cicloviários 

a serem também incentivados, bem co-

mo a criação de rotas acessíveis de pe-

destre com complementação da arbori-

zação existente. Além das ações promovidas 

para a melhor circulação de pedestres é neces-

sário, através da melhoria da rede cicloviária, 

incentivar a variedade de modalidades de aces-

so ao mercado. Foi identificado também que 

muitas das rotas para o mercado possuem lacu-

nas na continuidade da arborização existente. 

Portanto é necessário, nas futuras atividades de 

plantio de arborização no bairro, priorizar es-

sas rotas visando a melhoria do conforto ambi-

ental para os seus usuários. 

 

• Melhorar as condições de travessia de 

pedestres e ciclistas. A proposta visa trazer 

mais segurança, visibilidade e conforto aos lo-

cais de possível conflito de circulação de pedes-

tres, ciclistas e motoristas. 

 

• Implantação de travessia urbana conec-

tando a Praça Marechal Rondon à face 

oposta da Av. dos Andradas (adjacente 

ao bairro Santa Efigênia), permitindo o 

atravessamento do canal fluvial e da pró-

pria avenida. A articulação proposta através 

da travessia urbana (ver mapa ‘Áreas de opera-

ção urbana consorciada (OUC)’ página 60) é ne-

cessária e importante para ampliar o atendimento 

do equipamento com os moradores dos bairros de 

entorno, visto que hoje a Av. dos Andradas junta-

mente com o canal fluvial e a via férrea se configu-

ram como barreira para acesso desses usuários, 

que também são potenciais frequentadores do 

Mercado. 

 

▪  Melhoria de acesso à estação Santa Te-

reza com o tratamento de calçadas, pro-

jeto de sinalização e comunicação visual, 

a partir das estações de metrô e do Mer-

cado, facilitando os acessos. Foi verificado 

através da leitura do diagnóstico que 

o  Mercado possui grande oportunidade de 

acesso por meio de transporte coletivo através 

da estação de metrô situada no bairro nas suas 

imediações. No entanto, é necessário trata-

mento do trajeto da estação até o mercado, 

visando que a estação seja uma opção efetiva 

para acesso ao equipamento, de modo que ele 
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possa atrair frequentadores em uma abrangência municipal e regional. 

 

• Dar continuidade à rua Conselheiro Rocha para pedestres e ciclistas (melhoria na microaces-

sibilidade e conexão intermodal). A implementação da continuidade do trajeto da rua Conselheiro Ro-

cha pauta a melhoria de circulação para pedestres e ciclistas e encurta a distância de acesso ao Mercado. 

 

▪  Manter a geometria e traçado urbano original das quadras do entorno do Mercado. A manu-

tenção da geometria e do traçado urbano tem como objetivo a promoção da proteção cultural da ADE Santa 

Tereza. A proteção cultural não elimina as possíveis soluções de adequação viária voltada para a circulação de 

pedestres e ciclistas. 

 

Mobiliário Urbano 

 

• Promover a melhoria dos pontos de ônibus com a instalação de mobiliário adequado. Medida 

que visa ampliar suporte ao acesso por meio de transporte coletivo ao Mercado. 

 

• Implantar lixeiras no entorno do mercado. 

Medida que visa equipar as áreas públicas com suporte ao serviço de limpeza urbana. 

 

Usos e Atividades 

 

▪  Incentivar a criação de atividades que atendam às necessidades de saúde preventiva e de la-

zer de pessoas com mais de 60 anos, como implantação da Academia da Cidade (ligada à políti-

ca da Secretaria Municipal de Saúde - SMSA) e Academia à céu aberto (ligadas à política da Se-

cretaria Municipal de Esporte e Lazer - SMEL); 

A pesquisa de percepção ambiental conduzida com os moradores e frequentadores do bairro trouxe infor-

mações sobre o perfil dos moradores e demandas ligadas à promoção da saúde em associação com a ativida-

de física. A implantação desses equipamentos nas praças propostas para o Mercado tem um grande potencial 

de atratividade dos moradores e frequentadores do bairro. 
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11.  ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA 

Introdução 

 

As diretrizes de ocupação do Mercado Santa Tereza pretendem potencializar o seu uso como espaço social, simbó-

lico e econômico do bairro. Contemplam a instalação de atividades comerciais relacionadas à temática de abasteci-

mento, de ensino, de promoção artístico-cultural e de produção de arte e artesanato. Estabelecimentos para pres-

tação de serviços básicos à população, como agências bancárias, lotéricas, correios, entre outros também são consi-

derados. Adicionalmente, prevê-se a implantação de praças e áreas de lazer.   

Com o objetivo de avaliar o potencial de execução destas diretrizes, foi elaborado o Estudo de Viabilidade Econô-

mica e Financeira (EVEF) do Mercado Santa Tereza. Isso envolve a análise financeira e a mensuração de indicadores 

para avaliar pela aprovação ou reprovação das possibilidades de ocupação, a partir da definição de um valor mínimo 

no estudo de viabilidade. Este foi estipulado abaixo do que é  usualmente praticado pelo setor privado, dado o en-

tendimento de que o Mercado não tem por objetivo o lucro, mas deve, necessariamente, ser autossuficiente finan-

ceiramente. 

O estudo não se limita ao cálculo de indicadores financeiros e à aprovação ou reprovação de cenários. Ele busca, 

também apontar medidas para a melhoria dos indicadores financeiros. O caso do Mercado Santa Tereza, assim co-

mo tantos outros, envolve um dilema entre soluções que possam agradar mais a comunidade e aquelas que garan-

tem melhores resultados financeiros. Nesse sentido, uma compreensão mais detalhada das possibilidades de projeto 

e dos seus resultados financeiros visa favorecer a escolha de uma solução que melhor se adeque aos dois propósi-

tos.  

Apresentação dos cenários  

A partir das diretrizes sugeridas, o EVEF considera três possibilidades, ou cenários, de ocupação para o Mercado, os 

quais apresentam um mix diferenciado de usos econômicos a serem estimulados.  

A partir de uma ocupação inicial no pavimento térreo, similar nos três cenários, avalia-se a possibilidade de amplia-

ção da área disponível para locação, por meio da implantação de um mezanino, aproveitando-se o pé direto elevado 

do Mercado. Deste modo, em cada um dos cenários, esta área é variável. O Cenário A propõe uma ocupação pre-

dominantemente no pavimento térreo, aproveitando-se as instalações atualmente existentes. Os cenários B e C, 

FIG.49: Croqui da proposta de ocupação do 

pavimento térreo para o Mercado Santa Tereza 

por sua vez, contemplam a implantação do mezanino. A ocupação proposta para o pavimento térreo estrutura-se, 

predominantemente, com a instalação de lojas e boxes para comercialização, conforme representado na figura 50.  

Os boxes são pequenas áreas locáveis e circundadas por alvenaria até a altura de 70 cm e metragem média de 18 

m². As lojas apresentam fechamento em alvenaria em, pelo menos, duas extensões.  

O mix de atividades proposto visa atender as diretrizes sugeridas, ao mesmo tempo em que permite garantir a sus-

tentabilidade financeira do empreendimento. 

Deste modo, alguns estabelecimentos, denominados neste estudo como usos especiais, apresentam a destinação da 

atividade previamente determinada e visam garantir a utilização diária do Mercado. Consistem em prestação de ser-

viços capazes de atrair pessoas para o local, promovendo uma maior circulação de usuários, tais como Correios, 

Casas Lotéricas e caixas eletrônicos de instituições bancárias. Também se enquadram como uso especial, as ativida-

des de bares e restaurantes. Estes, localizados contíguos às entradas do edifício, possibilitam a exploração esporádi-

ca das áreas livres externas e, também, seu funcionamento nos períodos diurnos e noturnos, em horário diferencia-

do ao das outras atividades previstas.  

Outra atividade de destaque é a instalação de um supermercado de médio porte, considerado como uma âncora, 

ou seja, um estabelecimento capaz de atrair uma maior quantidade de pessoas para o empreendimento.  

A área interna contempla um espaço destinado a pequenas apresentações artísticas ou culturais com a presença de 

um palco.  

Em todos os cenários, o mix de atividades contempla uma sala multiuso, de caráter temporário ou esporádico, vin-

culada ao desenvolvimento de atividades culturais, artísticas ou educacionais, e uma sala destinada às atividades de 

economia criativa. Ambas estão localizadas no segundo piso, aproveitando-se os espaços existentes. (vide Figura 

51).  

O mezanino proposto nos cenários B e C contempla as áreas locáveis destinadas aos bares ou restaurantes e uma 

área para eventos temporários. É acessado pela área interna do Mercado e, também, por uma passarela alinhada à 

rua Alvinópolis, promovendo uma terceira opção de acesso ao edifício, ao mesmo tempo que viabiliza seu uso em 

horários diferenciados do pavimento térreo, inclusive no período noturno.  As figuras 53 e 54 representam o meza-

nino proposto nos cenários B e C, respectivamente.  

FIG.50: Localização da sala multiuso e da economia 

criativa, no segundo piso do Mercado  
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Tabela 15: Quadro de áreas em cada um dos 3 cenários avaliados.  

FIG.51: Proposta de ocupação para o mezanino no 

Cenário B  
 FIG.52: Proposta de ocupação para o mezanino no 

Cenário C 

FIG.53: Croqui de ocupação das áreas externas ao Mercado Santa Tereza  

Quadro de áreas (m²) e vagas de estacionamento 

Atividades comerciais Cenário A Cenário B Cenário C 

Áreas brutas locáveis (ABL) 

Usos especiais (Bares, restaurantes) 667,57 879,85 1.261,66 

Usos especiais (lotéricas, correios) 56,63 56,63 56,63 

Mercado (âncora) 373,79 373,79 373,79 

Lojas 347,87 347,87 347,87 

Boxes 972,00 952,80 952,80 

Área multiuso (2° piso) 153,98 153,98 153,98 

Áreas de eventos (2° piso) 0,00 200,00 200,00 

TOTAL DE ABL 2.571,84 2.964,92 3.346,73 

Áreas comuns 

Sanitários 100,94 201,88 201,88 

Circulação (mall) 1.133,37 1.265,57 1.265,57 

Áreas de uso específico 

Economia criativa 152,24 152,24 152,24 

Feira livre em área descoberta 530,00 530,00 530,00 

Praça externa 5.102,71 5.102,71 5.102,71 

Estacionamento (n. vagas) 30 30 30 

Está prevista, na área externa ao Mercado (representada na figura 05), a implantação de uma praça pública – no 

afastamento frontal da rua São Gotardo – com espaços destinados ao lazer, à recreação e às realizações de eventos 

esporádicos, como feiras de artesanato, de gastronomia, apresentações artísticas e culturais, entre outros. Também 

está prevista a realização de uma feira livre de produtos alimentícios, de frequência semanal, em dois dias da sema-

na.  

No espaço remanescente contíguo à rua Silvianópolis, prevê-se a instalação de vagas de estacionamento em número 

que atenda ao mínimo exigido pela Lei de Uso e Ocupação do Solo do município, além dos espaços destinados à 

carga e descarga de mercadorias.  Considera-se que a manutenção de um estacionamento mínimo é importante 

para complementar as atividades sugeridas, especialmente para o comércio de produtos alimentícios. 

Assim, o estudo considera os três cenários propostos, com as suas respectivas variações da área bruta locável e a 

implantação de um mezanino. O quadro de áreas previstas em cada uma deles está descrito na tabela 15. 
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Estudo de viabilidade econômica e financeira  

 

Universo Pesquisado 

O estudo de viabilidade econômica e financeira (EVEF) para o Mercado Santa Tereza utiliza-se de um modelo de 

planilha financeira similar aos praticados nos setores de shopping-centers e mercados para análise de investimentos. 

Na planilha são imputadas todas as despesas projetadas para o empreendimento, tanto as iniciais referentes a sua 

instalação (Capex, ver Glossário), quanto as despesas operacionais (Opex), assim como as receitas estimadas de 

acordo com suas fontes diversas. 

Então, as receitas e as despesas são dispostas temporalmente como entradas e saídas, constituindo um fluxo de cai-

xa projetado. De posse desse fluxo de caixa projetado, é possível calcular um conjunto de indicadores financeiros 

para a avaliação do empreendimento, como o valor presente líquido e a taxa interna de retorno (ver Glossário). 

O Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira (EVEF) do Mercado Santa Tereza apresenta uma dificuldade meto-

dológica referente às origens dos diversos desembolsos. Geralmente, a contabilidade de um empreendimento imo-

biliário é concentrada na figura de uma pessoa jurídica, muito provavelmente uma Sociedade de Propósito Específi-

co (SPE). As atividades das empresas societárias são dissociadas da SPE e o EVEF é elaborado para a avaliação exclu-

siva de desempenho do empreendimento em questão. 

No caso do Mercado Santa Tereza, entende-se que o EVEF também deve avaliar o desempenho financeiro do em-

preendimento como uma pessoa jurídica distinta, embora muitos de suas saídas financeiras sejam realizadas por di-

ferentes órgãos dentro da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e, até mesmo, por unidades que possuem contabili-

dade separada do resto da estrutura da PBH, tais como as autarquias associadas à PBH.  

Assim, embora o projeto preveja a constituição de uma Organização Social própria num futuro próximo, considera-

se, para fins do EVEF do Mercado, que todas as entradas e saídas já pertençam a uma mesmo ente representativo. 

A partir dos cenários sugeridos, faz-se necessário estimar as despesas de implantação ou de melhoria do capital (o 

Capex), as despesas operacionais (ou Opex) e as diversas fontes de receita do empreendimento.  

Em empreendimentos imobiliários de arrendamento, o Capex é composto basicamente de despesas de aquisição do 

terreno, de desenvolvimento, de comercialização e de construção. Para o Mercado Santa Tereza, devido ao caráter 

público da edificação, algumas destas despesas foram assumidas como nulas, tais como o custo da compra do terre-

no. Também não foram contabilizadas as despesas de lançamento e de comercialização dos espaços, sendo estima-

do um custo residual relacionado às despesas de divulgação dos editais de licitação dos espaços a serem locados.  

O custo de desenvolvimento representa aproximadamente 8,8% do Capex. Este compreende todas as despesas 

prévias necessárias para a inauguração do empreendimento, tais como os estudos de viabilidade econômica, a ela-

boração e o gerenciamento de projetos. Neste EVEF, o custo de elaboração dos projetos corresponde a 3,4% do 

custo de execução da obra. Este percentual foi obtido a partir comparações na relação entre o valor de projeto e a 

execução de uma cartela de projetos urbanísticos municipais com o mesmo escopo. Ressalta-se que, por se tratar 

de uma obra pública, não incidem taxas de aprovação de projetos.  

Por sua vez, as despesas com a execução da obra representam a maior parte do Capex (91%). Estas são calculadas 

por meio da identificação das intervenções necessárias para a requalificação do Mercado e do seu entorno, estiman-

do seus respectivos custos a partir de alguns valores referenciais que incluem: 

▪ A reforma do edifício do Mercado e de suas instalações. O valor de reforma do mercado e de suas instala-

ções é obtido a partir de consulta ao escritório de arquitetura B&L Arquitetura. O escritório foi demandado 

pelo Globe Theatre de Londres para realizar a estimativa do custo de reforma do mercado. O custo inicial 

foi atualizado pelo Índice Nacional da Construção Civil (INCC) de dezembro de 2016. 

▪ O tratamento urbanístico do entorno do Mercado, incluindo a requalificação das praças e a retirada do mu-

ro. Para o seu custo, adota-se o metro quadrado de intervenção urbanística, observando-se o valor realizado 

no projeto de requalificação do Pólo da moda do Barro Preto, de R$ 216,00/m²; 

▪ A construção de estabelecimentos comerciais para abrigar os usos propostos, a implantação do mezanino e 

do estacionamento. O orçamento leva em consideração a composição dos itens necessários a sua execução, 

a cotação do orçamento em empresa especializada em construção de mezaninos metálicos e o levantamento 

dos custos a partir da Tabela Mensal de Preços de Serviços de Construção da Sudecap, publicada em março 

de 2016.  

Para cálculo dos custos de construção das lojas e dos boxes, considera-se a execução dos itens básicos, tais como: 

o fechamento em alvenaria, o revestimento externo, as ligações de energia elétrica, de telefonia, de internet, de 

água e esgoto (nos estabelecimentos destinados a bares ou restaurantes), a laje para o mezanino e a escada de aces-

so ao mezanino (apenas para as lojas). Entretanto, não são computadas as despesas de acabamento.  

Por fim, estimado o custo direto de execução da obra, aplica-se um percentual de custos indiretos, denominado de 

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI). Neste estudo, o percentual do BDI adotado é de 25%, totalizando o custo 

total de construção para cada cenário. Os valores estão representados na tabela 16.  

Após a definição dos custos de implantação do Mercado, faz-se necessário quantificar as despesas operacionais refe-

rentes ao funcionamento do Mercado após a sua inauguração. Entre essas, destaca-se o que é denominado como 

“despesas administrativas”, que incluem o condomínio custeado pelo empreendedor das áreas comerciais vacantes, 

a inadimplência, as despesas gerais administrativas, entre outras. 

Tabela 16: Custo de construção em cada um dos cenários.  

Descrição 
Reforma do 

Mercado 

Implantação 

de lojas 

Implantação 

Bares/Rest 

Implantação 

Boxes 

Implantação 

Mezanino 

Tratamento 

Urbanístico 

Estacionam. 

e área ope-

racional 

Totais com 

BDI (25%) 

R$/m² * R$ 267,40 R$ 265,94 R$ 209,45 R$ 189,86 R$ 1.519,15 R$ 216,00 R$ 73,43   

Cenários                  

A 
R$ 

1.058.479 
R$ 13.064 R$ 218.108 R$ 184.540 R$ 0 

R$ 

1.216.665 
R$ 72.642 

R$ 

3.454.372 

B 
R$ 

1.058.479 
R$ 13.064 R$ 262.569 R$ 180.894 R$ 802.283 

R$ 

1.216.665 
R$ 72.642 

R$ 

4.508.245 

C 
R$ 

1.058.479 
R$ 13.064 R$ 342.537 R$ 180.894 

R$ 

1.055.856 

R$ 

1.216.665 
R$ 72.642 

R$ 

4.925.172 

* valores mínimos        

Os valores das despesas operacionais para o Mercado Santa Tereza foram estimados a partir de comparações com 

empreendimentos similares. Há, no município de Belo Horizonte, três mercados municipais ativos, localizados nos 

bairros Cruzeiro, Padre Eustáquio e São Paulo. Dentre eles, o Mercado do Cruzeiro é o que apresenta maior simi-

laridade com a proposta de ocupação do Mercado Santa Tereza e o que apresenta a maior frequência de utilização, 

além de maior diversidade de atividades econômicas. Com isso, ele foi escolhido como referência para o presente 

EVEF. 
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De modo geral, as despesas operacionais são rateadas entre os estabelecimentos comerciais através da taxa condo-

minial mensal. Para o Mercado Santa Tereza, estima-se um valor de condomínio médio de R$ 13,33/m², baseado 

nos balancetes analíticos do Mercado do Cruzeiro, do ano de 2015. O custo condominial aparece no fluxo de caixa 

do empreendimento como saída de recursos quando há ocorrência de estabelecimentos não locados, pois as taxas 

condominiais dessas unidades não são repassadas aos demais lojistas, ficando a cargo do empreendedor.  

Segundo dados fornecidos pela Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional, gestora dos 

mercados municipais, ao comparar os espaços oferecidos no Mercado do Cruzeiro e o efetivamente locado no ano 

de 2016, percebe-se que 10% da área bruta locável encontra-se desocupada. Considerando que o período de matu-

ração de um novo empreendimento é de 3 anos e considerando que o Mercado do Cruzeiro está consolidado eco-

nomicamente, adota-se este percentual de vacância a partir do terceiro ano de atividades do Mercado. Já Para o 

primeiro e o segundo ano, os percentuais considerados são de 15% e 12%, respectivamente. 

As demais despesas administrativas incluem a taxa de inadimplência (5% da receita total) e as despesas gerais admi-

nistrativas (2%), além de provisões para obras, melhorias e gastos emergenciais (2,5%), seguindo padrões utilizados 

no setor mercados e shopping-centers. As despesas com impostos estão consideradas nos gastos com PIS/Cofins, 

Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e com o ISS referente ao funcionamento do estacio-

namento. Vale ressaltar que a projeção do fluxo de caixa, neste estudo, não supõe o financiamento de obra ou qual-

quer outro tipo de empréstimo, assim, essa despesa foi excluída. 

As possibilidades de arrecadação de empreendimentos do tipo shopping-center são diversas e incluem aluguéis, ces-

sões de direitos de uso (CDU), cobrança de estacionamento, merchandising, entre outras. Especificamente para os 

mercados municipais de Belo Horizonte, as arrecadações são oriundas apenas dos aluguéis e da exploração do esta-

cionamento, modelo seguido para o EVEF do Mercado Santa Tereza.  

Os valores adotados como referência para estes, discriminados na tabela 3, são baseados em pesquisa imobiliária no 

bairro Santa Tereza, nos valores dos preços públicos dos mercados e feiras livres municipais e nos percentuais usu-

almente utilizados nos shoppings-centers.  

Nos editais de concorrência para ocupação dos mercados municipais, os preços públicos se diferenciam de acordo 

com o tipo de atividade a ser desenvolvida no estabelecimento. Os valores médios são similares para lojas e boxes, 

enquanto que os estabelecimentos destinados aos usos especiais descritos no item 2, apresentam preço público, em 

média, 30% superior ao praticado nas lojas. No EVEF do Mercado Santa Tereza, aplica-se esta mesma relação, ado-

tando-se um aluguel maior para os estabelecimentos vinculados às atividades de bares e restaurantes e aos serviços 

específicos, tais como correios, loterias e agências bancárias.  

Tabela 17: Valores de aluguel adotados no EVEF 

Atividades comerciais Preço aluguel mensal 

Usos especiais (Bares, restaurantes) R$ 23,94/m² 

Usos especiais (lotéricas, correios) R$ 23,94/m² 

Mercado (âncora) R$ 5,4 m² 

Lojas R$ 18/m² 

Boxes R$ 18/m² 

Área multiuso R$ 54,54/m² 

Área de eventos no mezanino R$ 17,2/m² 

Estacionamento (n. vagas) R$ 420/vaga 

Para o espaço destinado ao supermercado, considerado uma loja âncora, emprega-se o percentual de 30% do valor 

do aluguel da loja satélite, ou comum. Esta redução usualmente adotada nos shoppings centers justifica-se tanto pela 

maior área locável, quanto pelo poder de atratividade deste tipo de atividade, garantindo a viabilidade de todo o 

empreendimento.  

Para os espaços de utilização temporária, como a sala multiuso e o espaço de eventos no mezanino, estima-se o 

valor mensal a partir de uma frequência de utilização, também estimada. Estes espaços possuem utilização esporádi-

ca e seu aluguel é cobrado por evento ou dia de utilização. Segundo pesquisa realizada em casas de festas, auditó-

rios e estabelecimentos culturais existentes no bairro Santa Tereza e nos bairros adjacentes, os eventos possuem, 

predominantemente, uma duração que varia entre 4 e 6 horas e ocorrem geralmente aos finais de semana (sexta-

feira e sábado). Deste modo, adota-se, para o Mercado, uma frequência de utilização das salas multiuso de 36 horas 

a cada mês. No caso dos espaços no mezanino, estima-se a ocorrência de 4 eventos diários por mês.  

A arrecadação estimada pelo aluguel destes espaços é baseada nos preços públicos cobrados nos espaços semelhan-

tes de instituições públicas municipais administradas pela Fundação Municipal de Cultura, conforme Portaria FMC 

015/2016 e Decreto 16.415/2016.  Para as salas multiusos adota-se o valor de R$ 1,51/m² por hora de aluguel e 

para o espaço de eventos no mezanino, o valor de R$ 4,30/m² por dia de evento.  

Para a receita oriunda da exploração do estacionamento, considera-se uma rotatividade de quatro giros diários por 

vaga, com valor de ticket de R$5,00, ou seja cada vaga gera uma receita de R$20,00 por dia. Considerando que par-

te das vagas terá gratuidade em função de convênios com o supermercado, a receita foi estimada a partir de 70% 

das vagas, num período de 30 dias.  

Em relação à utilização da praça externa para eventos temporários e a instalação de feiras livres, as receitas oriun-

das destas atividades não foram contabilizadas no EVEF por serem consideradas de caráter público, envolvendo li-

cenciamentos específicos. Da mesma maneira, considera-se que as atividades relacionadas à economia criativa esta-

rão relacionadas com programas institucionais sem rentabilidade direta para o Mercado.  

 

Resultados  

A análise econômico-financeira dos diferentes cenários do Mercado Santa Tereza considera um conjunto de indica-

dores, representados na tabela 18.  

  

Cenários 

A B C 

Capex/ABL -R$ 1.472 -R$ 1.670 -R$ 1.616 

Receita total/ABL R$ 23,95 R$ 22,95 R$ 23,06 

Lucro Líquido/ABL R$ 18,16 R$ 17,30 R$ 17,35 

(Lucro Líq./ABL)/ 

(Capex/ABL) 1,23% 1,04% 1,07% 

Margem NOI 79% 78% 78% 

Margem Lìquida 76% 75% 75% 

VPL R$ 1.254.729 R$ 670.208 R$ 930.894 

TIR 20,5% 14,6% 15,7% 

Tabela 18: Resultados financeiros dos cenários propostos  
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Primeiramente, a razão entre o capital investido (Capex) sobre a área bruta locável (ABL) é comparada com a razão 

entre a receita total, ou o lucro líquido auferido mensalmente, e a ABL. Essa comparação permite identificar qual 

cenário traz melhor resultado financeiro, dado o gasto com investimentos em expansão, desenvolvimento e melho-

ria dos ativos do empreendimento. No caso do Mercado Santa Tereza, esses ativos são a infraestrutura física. 

Os resultados desta comparação,  acima de 1% são considerados, nas práticas de mercado, razoáveis. Chama aten-

ção o fato de que o Cenário A, mesmo com menor investimento em ativos físicos (Capex/ABL de R$1.472), é capaz 

de apresentar um ganho financeiro percentualmente maior que os demais cenários.  

Após o estudo do Capex, avalia-se a atratividade da margem operacional que, no caso de empreendimentos imobili-

ários para arrendamento, é representada pela Margem NOI (ver Glossário) e a margem líquida. Os resultados ex-

pressivos e similares para a Margem NOI nos três cenários indicam que a receita é suficiente para a formação de 

caixa. Já a margem líquida mostra que, mesmo levando em consideração a existência de inadimplência temporária e 

o pagamento de impostos, os gastos com as despesas de funcionamento do mercado geram receitas superiores a 

eles.  

Por último são considerados dois indicadores essenciais para a tomada de decisão sobre investimentos: o valor pre-

sente líquido (VPL) e a taxa interna de retorno (TIR).  O VPL maior que zero nos cenários A, B e C mostra que o 

empreendimento, ao longo do tempo analisado, traz ganhos econômicos. Em outras palavras, o investimento como 

um todo é capaz de produzir aumento monetário em relação ao aporte financeiro para a sua execução. 

A TIR é utilizada para uma tomada de decisão entre realizar o empreendimento ou escolher algum outro projeto 

que produza um retorno melhor, sendo o último o valor de referência para essa escolha. De forma genérica, se a 

TIR do projeto for maior que o percentual de um investimento sem risco vale a pena realizá-lo. 

O menor rendimento apontado pela TIR e pelo VPL nos cenários B e C ocorre pelo aumento do custo de constru-

ção gerado pela implantação do piso do mezanino, representando um aporte maior de recursos financeiros no início 

do empreendimento. Entretanto, é importante considerar que sua instalação não configura-se inadequada, pois os 

demais indicadores financeiros são muito próximos em todos os cenários e o mezanino contempla importantes fon-

tes atrativas para o público, podendo promover uma maior circulação de pessoas e um melhor funcionamento dos 

demais negócios.  

Adicionalmente, como o Mercado Santa Tereza é um equipamento público, entende-se que a organização social do 

Mercado Santa Tereza não tem como objetivo a geração de lucro, mas deve ser autossustentável financeiramente. 

Isso implica que as receitas futuras, oriundas da operação do Mercado devem cobrir, pelo menos, os investimentos 

iniciais e os custos de funcionamento. 

Sendo assim, os resultados dos três cenários permitem concluir que todos eles atingem a viabilidade necessária para 

sua implementação e funcionamento.  

 

Orientações gerais 

A partir dos cenários apresentados e de seus resultados financeiros, conclui-se, de uma maneira geral, que o Merca-

do Santa Tereza tem potencial de viabilidade econômica e financeira, bastando tão somente a decisão quanto ao ce-

nário a ser escolhido. 

Ressalta-se, entretanto, a importância de garantir algumas atividades e usos específicos que são capazes de atrair um 

maior número de pessoas, tais como a presença dos bares, restaurantes e da loja âncora, indicada como um super-

mercado. Ressalta-se que o estudo de viabilidade não contempla uma projeção de queda de demanda, caso estes 

usos não sejam implantados, apenas sugere como pré-requisito a manutenção dos mesmos. 

Neste estudo, a implantação da praça e da feira livre na área externa, a retirada dos muros e a destinação de espa-

ço próprio para desenvolvimento de ações que estimulem a economia criativa são tratadas como contrapartida à 

cessão da utilização do Mercado. Considerando-se os bons resultados financeiros do EVEF sugere-se, também, a 

inclusão da manutenção destes espaços de uso público, uma vez que os custos de manutenção dos mesmos podem 

ser facilmente incorporados ao custo operacional do mercado em si.  
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12.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A recuperação dos espaços e equipamentos públicos de Belo Horizonte é um desafio que deve ser pautado com 

prioridade e dialogo com a sociedade civil. O Mercado de Santa Distrital de Santa Tereza é um equipamento públi-

co que durante muitos anos trouxe serviços e suporte a população, mas desde 2007 encontra-se fechado, repre-

sentando uma grande lacuna para a cidade e para o bairro.  

Através da leitura deste diagnóstico e a respectiva emissão das diretrizes, a prefeitura de Belo Horizonte busca tra-

çar uma orientação para os debates e as ações para a recuperação do Mercado Distrital de Santa Tereza. Seguem as 

orientações para a recuperação do Mercado de Santa Tereza: 

 

 Apresentação do diagnóstico e suas diretrizes em debates com a Fundação Municipal de Cultura e a socieda-

de civil; 

 Realização de vistoria técnica por membros da SUDECAP, SMAPU, FMC e representantes da Comissão do 

Mercado de Santa Tereza com o intuito de identificar as ações e  quantitativos para adequação da edificação, 

as intervenções no terreno e no entorno imediato; 

 Produção de orçamento detalhado para as ações e diretrizes correlatas a adequação da edificação, interven-

ções no terreno e no entorno imediato; 

 Formação de um grupo gestor para o mercado, composto por representantes da prefeitura e da comissão do 

Mercado de Santa Tereza, com o intuito de promover os trabalhos necessários a licitação da cessão de direi-

to de uso aos lojistas interessados, e da gestão dos demais espaços, serviços e equipamentos; 

 O grupo gestor do mercado irá promover os processos de licitação e contratação de serviços para execução 

de todas a diretrizes, observando o seguinte cronograma de prioridades: 

1. Recuperar a edificação do mercado com o objetivo do seu funcionamento; 

2. Implementação da reforma interna de leiaute e quiosques com a disposição de usos escolhida; 

3. Implementação das intervenções indicadas para o terreno do mercado, a praça pública e demais usos 

previstos; 

4. Implementação das intervenções urbanísticas previstas para a área de entorno da quadra do mercado. 
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13. GLOSSÁRIO 

 
ABL: área bruta locável. 

Bonificação ou benefícios e despesas indiretas (BDI): percentual relativo às despesas indiretas, que incide 

sobre os custos diretos de uma obra, podendo incluir o lucro, tributos, as despesas com administração de obra, 

os custos financeiros e a margem de incerteza do empreendimento.  

Capex (Capital Expenditure): é a estimativa dos recursos a ser desembolsado para o desenvolvimento, expan-

são ou melhoria de um ativo. O valor capitalizado representa a variação do ativo permanente, imobilizado, pro-

priedades para o investimento e a depreciação. 

Cessão de Direito de Uso (CDU): cessão de direitos de uso é o valor pago pelo lojista para ingressar no 

mercado (ou shopping center). 

Corredores Viários: são vias ou conjunto de vias que funcionam de maneira integrada para melhorar ao siste-

ma de transporte urbano. (Fonte: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/) 

Economia Criativa: Economia Criativa é um termo criado para nomear modelos de negócio ou gestão que se 

originam em atividades, produtos ou serviços desenvolvidos a partir do conhecimento, criatividade ou capital in-

telectual de indivíduos com vistas à geração de trabalho e renda. Diferentemente da economia tradicional, de ma-

nufatura, agricultura e comércio, a economia criativa, essencialmente, foca no potencial individual ou coletivo para 

produzir bens e serviços criativos. De acordo com as Nações Unidas, as atividades do setor estão baseadas no 

conhecimento e produzem bens tangíveis e intangíveis, intelectuais e artísticos, com conteúdo criativo e valor 

econômico. (Fonte: http://www.sebrae.com.br) 

Economia Solidária: São iniciativas de projetos produtivos coletivos, cooperativas populares, cooperativas de 

coleta e reciclagem de materiais recicláveis, redes de produção, comercialização e consumo, instituições financei-

ras voltadas para empreendimentos populares solidários, empresas autogestionárias, cooperativas de agricultura 

familiar e agroecologia, cooperativas de prestação de serviços, entre outras, que dinamizam as economias locais, 

garantem trabalho digno e renda às famílias envolvidas, além de promover a preservação ambiental. Além disso, a 

economia solidária se expressa em organização e conscientização sobre o consumo responsável, fortalecendo 

relações entre campo e cidade, entre produtores e consumidores, e permitindo uma ação mais crítica e pró-ativa 

dos consumidores sobre qualidade de vida, de alimentação e interesse sobre os rumos do desenvolvimento rela-

cionados à atividade econômica. (Fonte: https://cirandas.net/fbes/o-que-e-economia-solidaria) 

Grau de Proteção: documento expedido pela DIPC (Diretoria de Patrimônio Cultural) com todas as informa-

ções sobre a proteção do imóvel específico. (Fonte: http://portalpbh.pbh.gov.br) 

Loja Âncora: grande loja conhecida pelo público, com características estruturais e mercadológicas especiais, 

que funcionam como força de atração de consumidores. 

Loja Satélite: pequenas lojas, sem características estruturais e mercadológicas especiais, localizadas junto às 

lojas âncoras, servindo ao comércio em geral. 

Lucro Líquido: o lucro líquido é a diferença entre as receitas totais e todas as despesas, incluindo tanto as ope-

racionais (relativas ao próprio negócio), como as despesas com impostos, financeiras e outras. 

Margem Líquida: é a razão entre o lucro líquido e a receita total. 

 

Margem NOI: é a razão entre o NOI e a receita total. 

NOI (Net Operating Income):  o NOI é utilizado especificamente para analisar investimento imobiliários de 

arrendamento, como mercados e shopping-centers. O indicador é a subtração de todas as receitas oriundas da pro-

priedade pelas despesas operacionais. 

Opex (Operational Expenditure): são as despesas do dia-a-dia para a condução de um negócio. 

Orçamento Participativo Digital: O Orçamento Participativo Digital oferece aos cidadãos maiores de 16 anos, 

com domicílio eleitoral em Belo Horizonte, mecanismos diferenciados de escolha de obras estruturantes para a 

cidade. O OP Digital teve início em 2006, com o objetivo de ampliar a participação popular na gestão da cidade, 

consolidando as práticas de governança participativa por meio do uso de novas tecnologias. (Fonte: http://

gestaocompartilhada.pbh.gov.br) 

Plano Global Específico: O Plano Global Específico (PGE) é um instrumento de planejamento que norteia as in-

tervenções de reestruturação urbanística, ambiental e de desenvolvimento social nas vilas, favelas e conjuntos habi-

tacionais populares. Ele consiste em um estudo aprofundado da realidade destas áreas, considerando os aspectos 

urbanístico, sócio-econômico e a situação jurídica do terreno. O objetivo principal do PGE é apontar os caminhos 

para a melhoria da qualidade de vida nestes locais e integrá-los ao conjunto da cidade. (Fonte: http://

portalpbh.pbh.gov.br) 

Setor censitário:  O setor censitário é a unidade territorial estabelecida para fins de controle cadastral, formado 

por área contínua, situada em um único quadro urbano ou rural, com dimensão e número de domicílios que permi-

tam o levantamento por um recenseador. Assim sendo, cada recenseador procederá à coleta de informações tendo 

como meta a cobertura do setor censitário que lhe é designado. (Fonte: http://censo2010.ibge.gov.br) 

TIR (Taxa Interno de Retorno): corresponde ao valor taxa de desconto que torna nulo o valor presente líqui-

do. 

Vacância: Área bruta locável no shopping disponível para ser alugada. 

VPL (Valor Presente Líquido): representa a soma de todos as entradas e saídas de um fluxo de caixa corrigidas 

por uma determinada taxa de desconto. 
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15. ANEXOS 

RESUMO DOS SERVIÇOS NÃO COMPULSÓRIOS PRESTADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 

Tipo de espaço  / evento 

R$ por dia 

Casa do Baile Casa Kubitschek 
Centro de Refe-

rência da Moda 

Museu de Arte 

da Pampulha 

Museu Abílio 

Barreto 
Teatro Marília 

Teatro Francis-

co Nunes 

Espaço Cênico 

Yoshfumi Yagi 

MIS Cine Santa 

Tereza 
Média 

Salão 

Eventos diversos com ou sem 

fins comerciais 
R$ 1.532,20       R$ 942,89         R$ 1.237,55 

Projetos artísticos culturais R$ 589,31       R$ 589,31         R$ 589,31 

Auditório / teatro 

Eventos diversos com ou sem 

fins comerciais 
R$ 1.178,62   R$ 1.178,62 R$ 2.357,24 R$ 1.885,79 R$ 2.357,24 R$ 4.717,47 R$ 2.129,30   R$ 2.257,75 

Projetos artísticos culturais R$ 353,59   R$ 353,59 R$ 589,31 R$ 589,31 R$ 825,03 R$ 1.296,48 R$ 745,22   R$ 678,93 

Formaturas           R$ 2.943,55 R$ 5.893,09 R$ 2.661,50   R$ 3.832,71 

Espetáculos artísticos           
10% renda bi-

lheteria 

10% renda bi-

lheteria 

10% renda bi-

lheteria 
    

Fotos / filmagens para fins co-

merciais 
              R$ 425,84   R$ 425,84 

Sala multimeio / ofic-

nas 

Eventos diversos com ou sem 

fins comerciais 
    R$ 353,59 R$ 1.767,93         R$ 1.600,00 R$ 1.240,51 

Projetos artísticos culturais     R$ 353,59 R$ 353,59         R$ 1.000,00 R$ 569,06 

Cinema 

Eventos diversos com ou sem 

fins comerciais 
                R$ 3.100,00 R$ 3.100,00 

Exibição de filmes                 R$ 500,00 R$ 500,00 

Projetos artísticos culturais                 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

Áreas externas 

Eventos diversos com ou sem 

fins comerciais 
R$ 1.178,62 R$ 1.767,93     R$ 2.121,51     R$ 4.258,40   R$ 2.331,62 

Projetos artísticos culturais R$ 589,31 R$ 589,31     R$ 589,31     R$ 1.171,06   R$ 734,75 

Formaturas               R$ 5.323,00   R$ 5.323,00 

Espetáculos artísticos               
10% renda bi-

lheteria 
    

Áreas externas e in-
ternas 

Fotos / filmagens para fins co-
merciais 

R$ 2.357,24 R$ 2.357,24 R$ 353,59 R$ 5.893,09 R$ 5.893,09 R$ 471,45 R$ 942,89 R$ 851,68 R$ 2.129,20 R$ 2.361,05 


