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Introdução



LOCALIZAÇÃO

Onde será realizado este Plano?

São 
Cristóvão

Lagoinha

Bonfim

Barro Preto

Carlos 
Prates

Centro

Colégio
Batista

Concórdia

Aparecida

Santo 
André

Senhor  
dos  

Passos

Pedreira 
Prado  
Lopes

Região Metropolitana 
de Belo Horizonte

Belo 
Horizonte

Região do Plano de 
Qualificação Urbanística 

Centro-Lagoinha



CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO

Quais são os principais pontos positivos da região?

Diversidade de usos e 
oferta de serviços

Patrimônio histórico 
e cultural da cidade 

Boa infraestrutura de 
transportes

Localização estratégica da 
região - interliga várias 

regiões da cidade

Cemitério

do Bonfim

IAPI

Rodo

viária



CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO

Quais são os principais problemas da região?

Patrimônio
mal conservado

Barreiras físicas 
resultantes de sucessivas 

obras viárias e metrô

Imóveis 
subutilizados e 

lotes vagos

Travessias em más 
condições 

Áreas públicas degradadas 
ou não utilizadas

Espaços públicos 
isolados

Cemitério

do Bonfim

IAPI

Rodo

viária



CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO

Uso e Ocupação do Solo

Parque
Municipal

Praça
Sete

Praça
Raul Soares

Cemitério

do Bonfim

IAPI

Tipologias de ocupação
Residencial
Não residencial
Misto
Lote vago

Mapa de uso e ocupação do solo

Residencial Não residencial Lote vagoMisto



O Plano Centro-Lagoinha



ANTECEDENTES E CONTEÚDO

De onde vem e o que compõe o Plano?

Parâmetros específicos
(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)

Diretrizes
(qual direção seguir)

Plano de 
Qualificação 
Urbanística  

Centro
Lagoinha

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

Projetos existentes
para a região

Estudos Urbanísticos 
desenvolvidos para a 
Av. Antônio Carlos e o 

Eixo Leste Oeste

Cartografia 
Cultural da Região 

da Lagoinha

Estudos para o  
Parque Lagoinha

Projetos existentes para a região



PRINCÍPIOS E OBJETIVOS

São princípios do Plano:

Função social da  
propriedade urbana

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 a 
liberdade  

individual e coletiva  
para utilizar e  
aproveitar os 

recursos  da cidade 
e exercer o  direito 

de mudá-la

Garantir que a 
população  envolvida 
tenha possibilidades  

de manifestar 
opiniões e participar 

das decisões

Equidade e inclusão  
socioterritorial

Direito à cidade Gestão 
democrática

Tripé sustentabilidade:
Ambiental + Econômica + Social

São objetivos do plano:

Espaços e  
equipamentos 

públicos

Uso e ocupação do 
solo,  habitação social 
e diversidade de uso

Patrimônio 
Cultural

Mobilidade e  
acessibilidade

Criar espaços 
públicos agradáveis,  
bem arborizados e 

acessíveis para 
todas as pessoas

Possibilitar que 
mais pessoas 

morem perto dos 
acessos a ônibus e 
metrô e garantir a 
permanência da  
população local

Preservar imóveis 
tombados, 

qualificar as áreas 
protegidas

e investir na  
cultura popular

Priorizar as rotas e as 
travessias de 

pedestres, melhorar 
a articulação do  

sistema de 
transporte coletivo



CONCEITOS NORTEADORES 

moradia trabalho

bens e 
serviços

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.

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 e utilização imobiliárias. Tais medidas 
devem considerar as possibilidades tecnológicas e 
econômicas desenvolvidas no Plano.

Quais são os principais conceitos que fundamentam o Plano?



Principais propostas



SÍNTESE DAS PROPOSTAS

Áreas de transformação e 
otimização da ocupação   

Áreas para renovação urbana, 
onde haverá incentivo a 

construção de novas edificações 
e destinação para as que estão 
vazias ou são pouco utilizadas. 

Intervenções de qualificação 
urbanística

Recursos destinados a obras de 
melhoria em espaços públicos,  

calçadas, ciclovias, acesso ao 
transporte coletivo, patrimônio 

cultural e habitação social.

Ribeirão Arrudas

Parque
Municipal

Praça
Sete

Praça
Raul Soares

Cemitério

do Bonfim

IAPI

Investimentos
Parque de Integração da Lagoinha
Investimentos em espaços 
públicos e mobilidade urbana

Zoneamento
Áreas de Transformação
Áreas preferenciais para adensamento

Mapa de resumo das propostas



Como os investimentos serão distribuídos?

Mapa de intervenções

Áreas de 
Transformação

Os investimentos previstos no Plano de 
Qualificação Centro-Lagoinha serão destinados 
principalmente para obras que irão melhorar as 
condições de mobilidade e a acessibilidade das 

pessoas e qualificar os espaços públicos 

Além disso, serão realizados investimentos em 
ações relacionadas à mobilidade urbana, ao 

patrimônio histórico e cultural, assistência social, 
habitação de interesse social, meio ambiente e 

saneamento.

INVESTIMENTOS

Intervenções
Parque de Integração da Lagoinha
Requalificação de Espaço Público
Transposições para pedestres
Atravessamentos de quadra
Equipamento de apoio à integração de transporte

Parque
Municipal

Praça
Sete

Praça
Raul Soares

Cemitério

do Bonfim

IAPI



INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA

Quais são as obras estruturantes?

1. Parque de Integração
da Lagoinha

Implantar o Parque de Integração da 
Lagoinha, aproveitando as áreas que 
restaram das obras do Complexo 
Viário, e promover a integração da 
região com a área central. Estas áreas 
serão destinadas a espaços de lazer e 
permanência. O projeto busca 
melhorar as condições de circulação 
de pedestres; implantar 
equipamentos relacionados à prática 
de esportes, lazer e contemplação; 
melhorar a iluminação, arborização, 
ajardinamento e o paisagismo. Estão 
incluídas no projeto do parque a 
substituição da passarela que 
interliga a região central à estação de 
metrô e à Lagoinha e a implantação 
da estação de BRT Lagoinha.

Imagem ilustrativa do
Parque de Integração

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 
ônibus-metrô

(Estação Vilarinho - 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: arborizar e ajardinar 
calçadas, ampliar a iluminação 
pública e implantar mobiliários 
urbanos tornando os ambientes mais 
agradáveis. Criar rotas de acesso às 
principais estações de transporte 
coletivo, centralidades, praças e 
mirantes. As intervenções deverão 
incluir a implantação das ciclovias 
previstas no Plano Diretor Municipal.

4. Travessias para pedestres

Melhorar as transposições para 
pedestres sobre a linha férrea e a 

Avenida Antônio Carlos. Implantar  
novas transposições nas seguintes 
vias: Rua Conquista; Rua Paulo de 

Frontin/Praça do Peixe; Rua 
Espírito Santo/Rua Artur Lobo (sob 
condições). Melhorar ou substituir 

as transposições das vias: Rua 21 
de Abril/Terminal Rodoviário/Praça 

do Peixe/Rua Além Paraíba; Rua 
Caetés/ Rua Padre Paraíso; 

Viaduto Helena Greco.

Referência de intervenção viária
(Rua Carijós - BH)

Imagem ilustrativa do
Parque de Integração

INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA

Quais são as obras estruturantes?



5. Atravessamentos de quadra

Implantar atravessamentos em 
quarteirões muito grandes, para 
deslocamento de pedestres e ciclistas. 
Esses 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. O 
objetivo é aumentar as possibilidades 
das pessoas se deslocarem a pé dentro 
dos bairros ou entre eles. Referência de 

atravessamento de quadra
(Praça da Savassi - BH)

6. Espaços de Convivência, 
Lazer e Cultura

Implantar equipamentos públicos a 
serem identificados, para 

atendimento da comunidade. Os 
projetos destes espaços serão 

detalhados quando o Plano for 
realizado. Poderão ter: espaços para 

prática de esportes e para recreação 
infantil, biblioteca, auditórios, teatro, 

salas de estudos, salas multiuso, 
espaços para eventos e feiras. 

Também poderão ser previstas áreas 
comerciais e espaços para 
restaurante e lanchonete.

Referência de Centro Cultural
(Sesc Pompéia - SP)

INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA

Quais são as obras estruturantes?



PLANO DE OCUPAÇÃO

Qual a proposta de ocupação para a região?

Áreas de Transformação (AT)

Áreas localizadas junto à linha 
do metrô e ao ribeirão 

Arrudas. São pouco utilizadas 
e estão degradadas. Essas são 

as melhores áreas para 
renovação urbana e 

intervenções de melhoria nos 
espaços públicos.

Áreas preferenciais para 
adensamento

Áreas com as melhores
condições de infraestrutura e 

de acessibilidade. São 
adequadas para abrigar maior 

número de pessoas. Nessas 
áreas pretende-se 

implementar ou manter 
diversidade de usos.

Áreas de adensamento  
moderado

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

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
Áreas de adensamento moderado

Parque
Municipal

Praça
Sete

Praça
Raul Soares

Cemitério

do Bonfim

IAPI

Áreas com potencial 
de adensamento



REGRAS PARA CONSTRUÇÕES

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 
concentrado: 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.

Quais as regras para se construir na região do Plano?



Como o plano será realizado



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA

Estatuto da Cidade
(Lei Federal 10.257/01)

Plano Diretor
(Lei Municipal 11.181/19)

OUC

Operação Urbana Consorciada é 
um conjunto de intervenções e 
medidas, administradas pelo 
Poder Público Municipal, com a 
participação de proprietários, 
moradores, usuários 
permanentes e investidores 
privados. O objetivo das 
intervenções é alcançar 
transformações estruturais no 
ambiente urbano, melhorias 
sociais e  valorização ambiental.

O Plano será realizado por meio de uma Operação 
Urbana Consorciada, que é um instrumento de 

política urbana previsto no Estatuto da Cidade e no 
Plano Diretor Municipal. 

O que é uma Operação Urbana Consorciada (OUC)?

Como o plano será realizado?



Dúvidas ou sugestões:
eventos.suplan@pbh.gov.br

SMPU - Secretaria Municipal de Política Urbana


