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LOCALIZAÇÃO
Onde será realizado este Plano?
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CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO
Quais são os principais pontos positivos da
região?
Interliga várias
regiões da cidade

Patrimônio histórico
+ cultura popular

I
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Polo da Moda

Diversidade de usos e
oferta de serviços +
economia criativa:
cultura e gastronomia
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Boa infraestrutura
de transportes

CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO
Quais são os principais questões a serem
abordadas na região?
Esvaziamento noturno,
decorrente da pouca
presença do uso
residencial

I
IAP

Travessias em
más condições

Patrimônio ediﬁcado
mal conservado

Imóveis
subutilizados
e lotes vagos

Barreiras físicas
resultantes de
sucessivas obras
viárias e metrô
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Poluição

Áreas públicas
degradadas / não
utilizadas / isoladas

CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO
Ocupação e uso do solo
Mapa ocupação e uso do solo
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O Plano Centro-Lagoinha

ANTECEDENTES E CONTEÚDO
De onde vem e o que compõe o Plano?
Planos Diretores
Regionais
Estudos de
capacidade de
suporte

Cartograﬁa
Cultural da Região
da Lagoinha

Diretrizes (qual direção seguir)
Parâmetros especíﬁcos
Projetos e ações
existentes na região

Novo Plano Diretor
de Belo Horizonte
(Lei 11.181/19)

Plano de
Qualiﬁcação
Urbanística Centro
Lagoinha

(regras de ocupação que
organizam a cidade)

Investimentos ($$$)
Instrumentos de política
urbana (ferramentas presentes
no Plano Diretor que ajudam a
alcançar os objetivos do Plano)

Estudos para as áreas
públicas do Complexo
da Lagoinha

PRINCÍPIOS E OBJETIVOS
São princípios do Plano:

Direito à cidade

Função social da
propriedade urbana

Equidade e inclusão
socioterritorial

Gestão
democrática

Garantir a liberdade
individual e coletiva para
utilizar e aproveitar os
recursos da cidade e exercer o
direito de mudá-la

Garantir que os imóveis
sejam utilizados de acordo
com as necessidades e os
interesses coletivos.

Garantir que todas as
pessoas tenham acesso
igualitário aos bens e aos
espaços públicos da
cidade.

Garantir que a população
envolvida tenha
possibilidades de
manifestar opiniões e
participar das decisões.

PRINCÍPIOS E OBJETIVOS
São objetivos do Plano:

Mobilidade e
acessibilidade
Priorizar as rotas e as
travessias de
pedestres, melhorar
a articulação do
sistema de
transporte coletivo

Espaços e
equipamentos
públicos

Patrimônio
Cultural

Criar espaços
públicos agradáveis,
bem arborizados e
acessíveis para todas
as pessoas

Preservar imóveis
tombados, qualiﬁcar
as áreas protegidas
e investir na cultura
popular

Uso e ocupação do
solo, HIS e diversidade
de uso

Políticas sociais

Possibilitar que mais
pessoas morem
perto dos acessos a
ônibus e metrô e
garantir a
permanência da
população local

Reforçar as políticas
sociais no território,
de forma a reduzir os
impactos na
população
vulnerável existente
na região

Tripé sustentabilidade:
Ambiental + Econômica + Social

CONCEITOS NORTEADORES
Quais são os principais conceitos que
fundamentam o Plano?

01. Cidade compacta: cidade em
que um número maior de pessoas
mora em locais com grande oferta
de comércio e serviços,
equipamentos comunitários e
transporte coletivo. Esse modelo de
cidade promove a redução das
distâncias e possibilita os
deslocamentos à pé e de bicicleta.

moradia

trabalho

bens e
serviços

02. Unidade de Vizinhança
Qualiﬁcada (UVQ): regiões da
cidade onde são formadas rotas de
deslocamentos a pé e de bicicleta.
Nelas, o tempo de deslocamento
entre a moradia e os equipamentos
comunitários, os espaços de lazer, os
serviços públicos e o comércio é
reduzido e as condições desse
deslocamento são facilitadas.

03. Redução de impactos: adoção
de medidas que buscam reduzir os
efeitos negativos da produção
imobiliária e do uso cotidiano dos
imóveis. Tais medidas devem
considerar as possibilidades
tecnológicas e econômicas
desenvolvidas no Plano.

Investimentos

INVESTIMENTOS
Distribuição dos investimentos
Obras estruturantes

65%

HIS e investimentos em
vilas e favelas

15%

Políticas públicas
municipais

20%

Patrimônio cultural

7%

Assistência social

4%

Meio ambiente e
saneamento

3%

Mobilidade e
acessibilidade

3%

Outras

3%

Patrimônio cultural
Assistência social
Meio ambiente e saneamento
Mobilidade e acessibilidade
Outros

Investimentos em
habitação social e
em vilas e favelas

Obras
estruturantes

INVESTIMENTOS
Obras estruturantes
Mapa de intervenções estruturantes
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Intervenções
Integração dos Espaços Públicos do Complexo da Lagoinha
Requaliﬁcação de Espaço Público
Transposições para pedestres
Atravessamentos de quadra
Equipamento de apoio à integração de transporte
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INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA
Obras estruturantes
1. Integração dos espaços públicos do Complexo da Lagoinha

Implantar um conjunto de intervenções voltadas para permitir a
acessibilidade ativa entre a Lagoinha e Centro, qualiﬁcando
ambientalmente a região. A proposta aproveita as áreas que restaram
das obras do Complexo Viário e substitui a passarela que interliga a
região central à estação de metrô e à Lagoinha por espaços
agradáveis de lazer e permanência.

Imagem ilustrativa

Imagem ilustrativa

INVESTIMENTOS
Obras estruturantes
2. Equipamento de apoio à integração ônibus-metrô
junto às Estações Lagoinha e Carlos Prates
Implantar Estação do Move na Lagoinha junto ao Parque
de Integração da Lagoinha e à estação do metrô.
Melhorar a integração entre ônibus e metrô na Estação
Carlos Prates.

Referência de integração do transporte coletivo
(Rua Aarão Reis - BH)

3. Espaços públicos
Realizar obras nos espaços públicos (ruas, praças e mirantes)
com foco nos trajetos e na acessibilidade dos pedestres.
Melhorar os ambientes urbanos, criar rotas de acesso às
principais estações de transporte coletivo, centralidades, praças
e mirantes e implantar as ciclovias previstas no Plano Diretor
Municipal.

Referência de integração ônibus-metrô
Imagem
ilustrativa
(Estação
Aarão
Reis - BH)

INVESTIMENTOS
Obras estruturantes
4. Travessias para pedestres

5. Atravessamentos de quadra

Melhorar transposições para pedestres sobre a linha férrea e Av.
Antônio Carlos. Implantar novas transposições nas ruas:
Conquista, Paulo de Frontin, Praça do Peixe, Espírito Santo,
Artur Lobo (sob condições). Melhorar as transposições das vias:
R. 21 de Abril, Terminal Rodoviário, Praça do Peixe, Além
Paraíba, Caetés, Padre Paraíso e Viaduto Helena Greco.

Implantar atravessamentos para deslocamento de pedestres e
ciclistas em quarteirões muito grandes. Os atravessamentos
poderão ser feitos por meio de vias, de espaços livres de uso
público ou interligando fachadas de prédios que se comunicam
com as calçadas. Pretende-se aumentar as possibilidades das
pessoas se deslocarem a pé dentro dos bairros ou entre eles.

Referência de intervenção viária
(Rua Carijós - BH)

Referência de atravessamento de quadra
(Praça da Savassi - BH)

INVESTIMENTOS
Obras estruturantes
6. Espaços de Convivência, Lazer e Cultura
Proporcionar a implantação de equipamentos públicos para
atendimento à atividades culturais

Referência de Centro Cultural
(Centro Zilah Spósito - BH)

Referência de Centro Cultural
(Centro Vera Cruz - BH)

Programa básico de ocupação

ZONEAMENTO ESPECÍFICO
Plano de Ocupação
Zoneamento proposto

Mantido o zoneamento do Plano Diretor
Preservação Ambiental 1
Preservação Ambiental 2
Área Especial de Interesse Social
Zona Especial de Interesse Social
Área de Grandes Equipamentos de Uso Coletivo
Áreas com potencial de transformação e adensamento
Área de transformação
Áreas preferenciais para adensamento (OP-3 e CR)
Áreas de adensamento moderado (OM-2 e OM-3)

Áreas de Transformação Áreas preferenciais para
adensamento
(AT)
Áreas com as melhores
Áreas localizadas junto à
condições de
linha do metrô e ao
infraestrutura,
ribeirão Arrudas. São
adequadas para abrigar
pouco utilizadas e estão
maior número de
degradadas. Essas são as
pessoas. Onde
melhores áreas para
pretende-se
renovação urbana e
implementar/manter
intervenções de melhoria
diversidade de usos.
nos espaços públicos.

Áreas de adensamento
moderado
Áreas com possibilidade
de transformação e de
aumento da ocupação,
mas em menor grau em
relação às anteriores.

PARÂMETROS URBANÍSTICOS
Quais as regras para se construir na região do Plano?
01. Incentivo ao adensamento
construtivo e populacional: a intenção
é renovar a região estimulando o
adensamento nos locais dotados de
infraestrutura subutilizada, ou onde as
obras estruturantes irão melhorar a
infraestrutura existente, permitindo
maior adensamento.

02. Incentivo a um adensamento
compacto: o objetivo é incentivar um
adensamento compatível com a
característica cultural da área. As
transformações pretendidas para a
região devem ser adequadas e
contribuir para valorizar o patrimônio
cultural local. Por isso, a intenção é
deﬁnir padrões de construção que
possibilitam condições especiais para o
aproveitamento dos terrenos,
respeitando-se a altimetria do
patrimônio de interesse cultural
construído.

03. Melhoria do ambiente urbano:
pretende-se adotar regras que visem
integrar os edifícios às calçadas, reduzir
estacionamentos entre os prédios e as
calçadas e preservar os lugares
tradicionais. O objetivo é alcançar um
ambiente mais seguro e acolhedor para
quem mora ou frequenta a região e
torná-lo mais atraente para as atividades
econômicas e culturais.

PARÂMETROS URBANÍSTICOS
Parâmetro

Áreas de transformação - AT

Áreas de adensamento
preferencial – AP

Áreas de adensamento
moderado – AM

Coeﬁciente de Aproveitamento
básico - CAbas

1

1

1

Coeﬁciente de Aproveitamento
máximo - CAmax

variável

6

2,5

Coeﬁciente de Aproveitamento
mínimo - CAmin

0,7

0,6

0,5

não se aplica

não se aplica

não se aplica

conforme plano diretor

conforme plano diretor

conforme plano diretor

não se aplica

não se aplica

não se aplica

Altura máxima na divisa

não se aplica

13,5*

13,5*

Mínimo de vagas de
estacionamento

não se aplica

conforme plano diretor

conforme plano diretor

Taxa de Ocupação - TO
Taxa de Permeabilidade Vegetada TP
Quota de terreno por unidade
habitacional (m²/um)

Como o Plano será realizado

INSTRUMENTO PROPOSTO PARA IMPLANTAÇÃO: OUC
Operação urbana consorciada é o melhor instrumento para se garantir a implementação do Plano
Centro-Lagoinha em sua integralidade
Operação Urbana Consorciada é um
instrumento de política urbana previsto no
Estatuto da Cidade e no Plano Diretor Municipal.

Operação Urbana Consorciada é um
instrumento que deve ser obrigatoriamente
implementado através de Lei Municipal que,
que deve prever:

Estatuto da Cidade
(Lei Federal 10.257/01)

●

priorização
●

Plano Diretor
(Lei Municipal 11.181/19)

Deﬁnição de investimentos e sua
Fundo especíﬁco para ﬁnanciamento
dos investimentos previstos

●

Gestão compartilhada entre poder
público e sociedade

●

OUC

Programa de atendimento
econômico e social à população
diretamente afetada

PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO AFETADA
Quais as regras para se construir na região do Plano?
Política habitacional:

Programa de investimentos:

Inclusão social e produtiva:

Manutenção dos regras das Zeis e Aeis;

Destinação de porcentagem dos
investimentos para habitação de
interesse social e políticas sociais
municipais existentes;

Incentivos para a permanência de
estabelecimentos de comércio e
serviços tradicionais locais e/ou de
pequeno porte;

Equilíbrio na destinação de recursos
entre obras estruturantes e
investimentos de caráter local, para as
demandas cotidianas da população;

Investimentos em ações e projetos de
inclusão social e produtiva, de
qualiﬁcação proﬁssional e de geração de
trabalho e renda;

Destinação de recursos para a
ampliação, a reforma ou a construção
de equipamentos urbanos e
comunitários;

Incentivo à agricultura urbana e à
economia criativa;

Destinação de recurso para HIS - locação
social, da aquisição ou produção de
unidades, dentre outros;
Destinação de recursos para
intervenções na Senhor dos Passos e
Pedreira Prado Lopes e Ocupação Pátria
Livre;
Destinação de recursos para
regularização fundiária;
Reassentamento de famílias de acordo
com os critérios da Política Municipal de
Habitação, em caso de remoções;
Adoção de parâmetros urbanísticos e
arquitetônicos que incentivam tipologias
habitacionais diversiﬁcadas.

Destinação de recursos para a
implantação de equipamentos básicos
de educação e saúde, em função do
adensamento proposto.

Possibilidade de uso de instrumentos
como permissão de uso ou concessão de
direito real de uso.

MECANISMOS DE GESTÃO
Instrumentos previstos para gestão do Plano:
Grupo gestor:

Executivo municipal:

Fundo especíﬁco:

Deliberação sobre execução de
investimentos e destinação de recursos;

Organização e coordenação das
reuniões do Grupo Gestor e das
interfaces com outros órgãos ou
entidades;

Para depósito dos recursos arrecadados
pela OUC.

Acompanhamento do balanço da
arrecadação e dos investimentos;
Estabelecimento de comissões
temáticas temporárias;

Monitoramento e acompanhamento da
arrecadação e destinação dos recursos;

Acompanhamento da aplicação dos
recursos do Fundo da OUC
Centro-Lagoinha;

Apresentação ao Grupo Gestor de
relatórios sobre arrecadação,
investimentos e implementação do
PAES;

Acompanhamento e apoio às ações de
divulgação da OUC Centro-Lagoinha.

Monitoramento do EPCA;
Suporte técnico e administrativo.

Terá como principal fonte de receita
recursos provenientes da Outorga
Onerosa do Direito de Construir na área
de abrangência do Plano;
Outras fontes: alienação de imóveis
públicos municipais; transferências
realizadas em processos de
parcelamento do solo; recursos
provenientes da concessão onerosa de
áreas em espaços públicos ou
equipamento públicos de uso coletivo
na área de abrangência do Plano;

Obrigado
Para mais informações acesse este link:

PLANO DE QUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA CENTRO-LAGOINHA

SUPLAN - Subsecretaria de Planejamento Urbano
SMPU - Secretaria Municipal de Política Urbana

