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1. Introdução 

Este documento apresenta uma proposta preliminar do Plano de Qualificação 

Urbanística para a região da Lagoinha e para a porção norte da área central da 

cidade, aqui chamado de Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha ou 

simplesmente Plano Centro-Lagoinha.  

A proposta se justifica tanto pela sua localização quanto pelo potencial de 

transformação da área. Trata-se de uma região que historicamente se consolidou 

como centralidade municipal e metropolitana, caracterizada por sucessivos 

investimentos em infraestrutura, principalmente viária e de transporte. 

Os eixos viários que atravessam a área se configuram como potenciais indutores de 

transformação urbana e ambiental do seu entorno, uma vez que correspondem aos 

principais corredores de transporte coletivo municipal e metropolitano. O eixo 

Leste-Oeste abriga um trecho da linha de metrô, enquanto no eixo das avenidas 

Antônio Carlos/Pedro I foi implantada infraestrutura para o sistema de ônibus de 

alto desempenho – Bus Rapid Transit (BRT) ou Transporte Rápido por Ônibus – 

denominado Move. A ocupação das áreas lindeiras aos eixos viários principais, no 

entanto, não é proporcional à infraestrutura existente, apresentando densidades 

demográficas menores que as do restante da cidade. 

A sobreposição de intervenções viárias executadas na área do Plano Centro-

Lagoinha desde a primeira metade do século XX reforçou a barreira urbana 

conformada no eixo Leste-Oeste pelo ribeirão Arrudas, pela linha férrea e pela 

linha do metrô. Isso dificultou a integração das porções Norte e Sul da área. Essas 

intervenções também tiveram como consequência a piora das condições de 

circulação e de acessibilidade para pedestres. 

Na mesma medida, esses eixos viários contribuem para a segmentação do tecido 

urbano e, consequentemente, para a configuração de áreas urbanas degradadas e 

áreas residuais. Estes espaços são caracterizados pela presença significativa de 

imóveis subutilizados e pela precariedade do estado de conservação do patrimônio 

arquitetônico local e dos espaços públicos. 
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Figura 01 - Vista do Bairro da Lagoinha, com a área central ao fundo, a partir da torre da Igreja. 
Fonte: Arquivo SUPLAN / SMPU 

 

A proposta deste Plano de Qualificação Urbanística contempla o potencial do 

transporte coletivo, a integração das porções Norte e Sul da área, a qualificação 

urbana e ambiental dos espaços públicos, a valorização do patrimônio cultural 

local, bem como o adensamento construtivo e populacional e a ampliação da 

diversificação de usos. 

Este Plano reconhece, por um lado, a capacidade de suporte ao maior adensamento 

existente na área em função das infraestruturas instaladas e, por outro, a baixa 

qualidade ambiental e de acessibilidade para pedestres em algumas das porções 

desse território. Nesse sentido, propõe-se a melhoria ambiental e de acessibilidade 

por meio de intervenções físicas de qualificação espacial, possibilitando assim o 

adensamento e, consequentemente, o aproveitamento das infraestruturas num 

ambiente urbano qualificado. 

Dentre as ferramentas disponíveis na legislação urbanística, identificou-se o 

instrumento operação urbana consorciada (OUC) como a forma mais adequada 
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para a efetivação do Plano aqui apresentado. Segundo o Estatuto da Cidade, 

considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas 

coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos proprietários, 

moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar 

em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a 

valorização ambiental (§1º do Art. 32 da Lei Federal 10.257/2001). Ainda nos 

termos do Estatuto da Cidade, uma operação urbana consorciada deve ser 

regulamentada através de lei municipal específica, baseada na Lei do Plano Diretor, 

na qual poderão estar previstos, dentre outros: 

● A modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação 

do solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o 

impacto ambiental delas decorrente; 

● A regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em 

desacordo com a legislação vigente; 

● A concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam tecnologias 

visando a redução de impactos ambientais, e que comprovem a utilização, 

nas construções e uso de edificações urbanas, de tecnologias que reduzam 

os impactos ambientais e economizem recursos naturais, especificadas as 

modalidades de design e de obras a serem contempladas. 

A Lei do Plano Diretor de Belo Horizonte dispõe sobre as Operações Urbanas 

Consorciadas na Seção II do Capítulo V. Em seus artigos 69 a 72 são definidos os 

objetivos gerais das OUCs no município, o conteúdo mínimo a ser observado na 

regulamentação de cada operação, bem como os requisitos e estudos que devem 

preceder a elaboração e a aprovação do respectivo projeto de lei específica, além 

das diretrizes para a aplicação dos recursos financeiros decorrentes das OUCs. 

No Art. 364 da Lei do Plano Diretor foram delimitadas as áreas destinadas a 

operações urbanas consorciadas em Belo Horizonte: 

● OUC do Corredor Antônio Carlos/Pedro I e do Eixo Leste-Oeste; 

● OUC da Via 710; 

● OUC do Vetor Norte. 
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Os estudos referentes às avenidas Antônio Carlos e Pedro I e ao Eixo Leste Oeste 

foram desenvolvidos entre 2014 e 2016. O trabalho contou com amplo processo 

participativo e o resultado do trabalho subsidiou a elaboração do presente 

documento. 

Observa-se que, em função da dimensão territorial e de aspectos institucionais, 

urbanísticos e econômicos, a implementação da OUC Corredor Antônio 

Carlos/Pedro I e do Eixo Leste Oeste (OUC ACLO) deve ser feita em etapas. Desta 

forma, conforme estabelecido no respectivo estudo urbanístico, a área inserida no 

perímetro do plano da OUC ACLO foi subdividida em setores – sendo o setor 1 

identificado como “marco zero” e os demais numerados de acordo com a sua 

localização. 

O perímetro do Plano Centro-Lagoinha corresponde a porções dos setores 1 e 9 da 

OUC do Corredor Antônio Carlos/Pedro I e do Eixo Leste-Oeste. A área abrangida 

pelo plano está situada no entorno do Complexo Viário da Lagoinha, inclui parte do 

hipercentro do município e encontra-se não apenas no centro geográfico da RMBH, 

mas também no ponto nodal de seu sistema viário principal, onde as principais 

vias radiais articulam-se – avenidas Afonso Pena, dos Andradas, Cristiano 

Machado, Presidente Antônio Carlos, Dom Pedro II, Nossa Senhora de Fátima, 

Tereza Cristina e do Contorno. Insere-se parcialmente em quatro regiões 

administrativas de Belo Horizonte: Centro-Sul, Leste, Noroeste e Nordeste. 

O perímetro proposto para este plano foi redefinido com relação àquele 

inicialmente previsto para os setores 1 e 9 da OUC do Corredor Antônio 

Carlos/Pedro I e do Eixo Leste-Oeste, tendo como referência: (1) diagnóstico 

urbano de uma área de estudo, que contemplou parte dos bairros Lagoinha, 

Bonfim, Carlos Prates, Santo André, São Cristóvão, Colégio Batista, Floresta, Centro, 

Barro Preto e Prado, além das vilas Senhor dos Passos e Pedreira Prado Lopes; (2) 

discussão técnica da equipe da Suplan e (3) audiência pública realizada no dia 

12/12/2020, que contemplou a participação de moradores, trabalhadores e 

demais usuários da região, além de representantes do poder público municipal, da 

iniciativa privada e sociedade civil organizada. 
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Observa-se no Mapa 01 a delimitação da área abrangida pelo Plano de Qualificação 

Urbanística Centro-Lagoinha. 

 
Mapa 01 - Delimitação da área do Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha.  

Elaboração: SUPLAN/SMPU, 2021. 
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2. Dos princípios e objetivos 

Os princípios e objetivos do Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha 

estão alinhados ao cumprimento da Função Social da Propriedade e da Cidade, 

definido no Art. 2º da Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade, e aos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Nova Agenda Urbana (NAU) 

que pautam a Lei do Plano Diretor de Belo Horizonte. Neste contexto, os 

instrumentos de política urbana, dentre eles a Operação Urbana Consorciada, 

devem se constituir como ferramentas para construção de cidades inclusivas, 

seguras, resilientes e sustentáveis, nos termos do ODS 111.  

Desta forma, o Plano Centro-Lagoinha contempla mecanismos de arrecadação e 

propostas de investimentos pautados na justa distribuição dos benefícios e dos 

ônus do processo de urbanização, contribuindo para o bem-estar da população. 

No Art. 69 da Lei do Plano Diretor de Belo Horizonte estão definidos os objetivos 

que devem orientar a regulamentação das operações urbanas consorciadas no 

município, quais sejam:  

● Utilização intensiva de áreas envolvidas em intervenções urbanísticas de 

grande porte;  

● Cumprimento da função social por imóveis considerados subutilizados ou 

não utilizados; 

● Implantação de projetos de qualificação urbanística estruturantes;  

● Criação e qualificação de espaços públicos e áreas verdes;  

● Implantação de equipamentos estratégicos para o desenvolvimento urbano;  

● Dinamização de áreas visando à geração de empregos;  

● Implantação de empreendimento de interesse social e urbanização e 

regularização de assentamentos precários;  

● Ampliação e melhoria da rede estrutural de transporte coletivo;  

● Melhoria e ampliação da infraestrutura e do sistema de circulação;  

                                                           
1 O ODS 11 dispõe sobre “tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis”. 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
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● Preservação, valorização e criação de patrimônio ambiental, histórico, 

arquitetônico, cultural e paisagístico;  

● Sustentabilidade ambiental e combate às mudanças climáticas, por meio da 

racionalização dos usos de água e energia, redução e reciclagem dos 

resíduos sólidos, entre outras medidas;  

● Fomento à conformação ou ao desenvolvimento de centralidades. 

No que tange ao Plano Centro-Lagoinha, inserido na área destinada à OUC Antônio 

Carlos/Pedro I e Eixo Leste-Oeste, destacam-se os seguintes objetivos dentre 

aqueles definidos nos Art. 365 e 366 da Lei do Plano Diretor, com vistas ao 

Desenvolvimento Orientado pelo Transporte Sustentável (DOTS): 

● Permitir, de forma ordenada e em conjunto com a reestruturação da área 

objeto deste plano, o adensamento construtivo e populacional, verificada 

maior capacidade de suporte do sistema de transporte;  

● Otimizar a ocupação e a utilização das áreas envolvidas em intervenções 

urbanísticas, inclusive por meio da recuperação de áreas e edificações 

consideradas subutilizadas;  

● Possibilitar a implantação de equipamentos estratégicos para o 

desenvolvimento do sistema de transporte; 

● Possibilitar a implantação de equipamentos estratégicos para o 

desenvolvimento urbano, sobretudo voltados para a valorização da área 

central como centralidade principal do Município; 

● Implantar novos espaços públicos e áreas verdes com vistas à melhoria da 

ambiência nas áreas objeto deste plano;  

● Criar e adequar as condições de acesso por modos não motorizados de 

transporte às estações de transporte coletivo;  

● Ampliar e melhorar a rede de circulação complementar aos corredores;  

● Viabilizar a implantação de programas de produção habitacional, 

especialmente de interesse social;  

● Preservar e qualificar o patrimônio ambiental, histórico, arquitetônico, 

cultural e paisagístico local; 

● Fomentar programas de dinamização econômica da área central, visando à 

geração de empregos. 



10 

 

Todos esses objetivos foram considerados quando da definição e detalhamento das 

diretrizes, programas, projetos e ações do plano proposto, bem como os diferentes 

aspectos envolvidos, à luz dos princípios da inclusão, da segurança, da resiliência e 

da sustentabilidade. 

O desenvolvimento de cidades sustentáveis deve contemplar seus aspectos 

ambientais, sociais e econômicos. No contexto do Plano Centro-Lagoinha, estes 

aspectos se traduzem na definição dos quatro eixos sobre os quais se estruturam 

as diretrizes de desenvolvimento urbano, bem como as propostas de ocupação e de 

investimentos que serão apresentados nos capítulos seguintes, quais sejam: (1) 

qualificação do espaço público e dos equipamentos públicos de uso coletivo; (2) 

mobilidade e acessibilidade urbana, com vistas ao melhor aproveitamento da 

infraestrutura de transporte coletivo instalada, bem como à priorização da 

circulação de pedestres e ciclistas em detrimento do transporte individual 

motorizado; (3) cultura e patrimônio2; (4) adensamento construtivo e 

populacional e ampliação da diversidade de usos, por meio da definição de 

parâmetros específicos de uso e ocupação do solo, dos investimentos em habitação 

de interesse social e dos incentivos à diversidade econômica. 

Além disso, três conceitos, descritos nos parágrafos seguintes, pautam as 

propostas que integram o Plano Centro-Lagoinha: cidades compactas; unidade de 

vizinhança qualificada (UVQ) e redução de impactos negativos.  

A reversão do processo de crescimento espraiado de cidades tem se baseado em 

alternativas como o modelo de cidades compactas. O conceito não é novo e pode 

ser apreendido da organização de núcleos urbanos como Paris e Londres, por 

exemplo. A transposição do modelo para cidades de países em desenvolvimento, 

                                                           
2 Patrimônio Cultural é comumente entendido como o conjunto das manifestações produzidas pela 

sociedade ao longo do tempo. Pode ser no campo artístico, nos modos de viver, nos ofícios, nas 
festas, nos lugares ou na paisagem com seus atributos naturais, tangíveis, intangíveis e edificados. 
Assim, as referências simbólicas de uma sociedade são consideradas como patrimônio cultural. No 
caso urbano, podemos destacar as edificações, o traçado da cidade, os passeios, os logradouros, o 
paisagismo, as manifestações culturais, os costumes, os saberes, as árvores, as montanhas, as 
visadas, entre outros. A concepção de Patrimônio Cultural é utilizada nas políticas públicas em Belo 
Horizonte desde 1994. Os estudos levam em consideração a articulação entre os bens culturais em 
determinados lugares, conformando conjuntos, cuja ambiência proporciona espaço com maior 
identificação com os grupos sociais que os produzem, habitam ou fruem. É importante ressaltar que 
a ambiência inclui bens culturais dos mais variados usos, como residências, casas comerciais, 
instituições públicas, praças, parques, áreas verdes e de lazer, além de formas de expressão e 
práticas culturais. 
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como Bogotá e São Paulo, tem sido elaborada por meio do estudo do aumento da 

capacidade de adensamento construtivo e populacional de áreas urbanas bem 

servidas por infraestrutura. Essas áreas devem passar a contar com equipamentos 

urbanos e comunitários, espaços públicos, áreas de geração de emprego e renda e 

moradias para atender a um maior número de pessoas. Desta forma, a condição 

urbana destes locais é aumentada e compartilhada por mais munícipes que 

conseguem morar, trabalhar e acessar bens e serviços com menores 

deslocamentos. 

A formação destes espaços adensados de moradia, comércio e serviço pode ser 

considerada uma concepção sustentável de cidade. O adensamento urbano e a 

diminuição de deslocamentos podem significar economia, melhor interação social, 

a melhoria da qualidade de vida das pessoas, a melhor utilização do solo 

urbanizado e a possibilidade de combater o desequilíbrio das questões ambientais 

no meio urbano. É possível priorizar nestes espaços os deslocamentos por meios 

não motorizados, a acessibilidade universal, o desenho urbano qualificado, as 

áreas verdes para uso público, a infraestrutura moderna e completa e o aumento 

da segurança da comunidade. 

Assim, um dos principais objetivos do Plano de Qualificação Urbanística Centro-

Lagoinha é promover o melhor aproveitamento da infraestrutura instalada no 

local, especialmente o sistema de transporte coletivo, associado à reestruturação 

urbana no entorno imediato dos eixos viários. Para isso, o Plano tem como 

referência a Unidade de Vizinhança Qualificada (UVQ) de que trata o Art. 37 da Lei 

do Plano Diretor de Belo Horizonte. 

As UVQs são porções territoriais nas quais devem ser formadas redes de 

deslocamento a pé e cicloviárias que propiciem o acesso de residentes e usuários 

ao comércio, aos serviços, aos equipamentos comunitários e de lazer e às áreas 

verdes, bem como ao sistema de transporte coletivo, garantindo a expansão da 

urbanidade na escala local a todos. Desta forma, a qualificação das unidades de 

vizinhança constitui estratégia de implementação da legislação urbanística no 

município, a ser realizada a partir de ações do poder público e da iniciativa privada 

com os seguintes objetivos: 
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● Diminuição do deslocamento por veículo motorizado individual;  

● Melhoria dos padrões de acessibilidade das áreas públicas e das áreas de 

uso público; 

● Fortalecimento da rede de comércio e serviços locais;  

● Melhoria de áreas públicas e de áreas de uso público; 

● Incentivo à apropriação do espaço público e do espaço de uso público em 

compatibilidade com as características da vizinhança;  

● Dotação das localidades de atendimento por serviços públicos convergentes 

com a composição socioeconômica da população de cada local;  

● Implementação de alternativas que propiciem o aumento de áreas verdes e 

da arborização das localidades.  

Outro princípio que norteia o plano é a redução de impactos negativos. Sua 

concepção é de que as externalidades negativas decorrentes da produção e 

utilização imobiliária sejam mitigadas na medida das possibilidades tecnológicas e 

econômicas. O objetivo é prevenir, mitigar e compensar os impactos negativos, 

bem como potencializar os impactos positivos, a fim de evitar que danos 

socioambientais e custos financeiros sejam imputados tanto à área de abrangência 

do Plano, quanto a outras do município. 

O princípio da redução de impactos negativos deve ser entendido não como uma 

neutralização absoluta destes nas propostas, mas como uma orientação para as 

políticas, os programas, os planos, os projetos e as ações perseguirem 

continuamente a absorção das externalidades negativas, de modo a consolidar uma 

tendência de prevenção e minoração de impactos. 

Nesse sentido, as cidades compactas contribuem para a redução de impactos 

negativos na medida em que promovem: o aproveitamento das infraestruturas 

urbanas já implantadas, o que reduz a necessidade de implantação de novas 

infraestruturas e de expansão territorial do tecido urbano; a descentralização dos 

serviços públicos e privados. Além disso, contribuem com a diversificação dos usos 

do solo, de modo a reduzir a necessidade de deslocamentos por veículos 

automotores e incentivar a mobilidade ativa; e o desenvolvimento orientado para o 

transporte a fim estimular o uso do transporte público em detrimento dos veículos 

privados. 
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A Unidade de Vizinhança Qualificada, por sua vez, incorpora a redução de impactos 

negativos, visto que promove: o fortalecimento da rede comércio e serviços locais; 

a melhoria das áreas públicas e das áreas de uso público; o atendimento por 

serviços públicos convergentes com a composição socioeconômica das populações 

locais; e o aumento de áreas verdes e da arborização das localidades. Em conjunto, 

tais medidas podem diminuir a necessidade de deslocamentos por veículos 

motorizados, estimular a mobilidade ativa e aumentar a biodiversidade e seus 

serviços ecossistêmicos. 

Pretende-se tratar as externalidades negativas geradas com a implementação do 

plano, evitando que custos sociais, urbanos, ambientais e financeiros sejam 

imputados tanto à sua área de abrangência da quanto a outras áreas do município. 

Medidas de mitigação e compensação dos impactos negativos devem ser 

contempladas, assim como formas de potencializar impactos positivos.  

Nesse sentido, cidades compactas são aquelas que tendem a perseguir a redução 

de impactos negativos ao utilizar a estratégia de qualificar suas unidades de 

vizinhança. Assim, promovem-se oportunidades de trabalho, de consumo, de 

transporte e de serviços públicos acessíveis aos moradores e usuários locais, de 

modo a minimizar deslocamentos e a gerar comunidades mais resilientes e 

inclusivas. 

Por meio dos princípios da cidade compacta, de redução de impactos negativos e 

de unidade de vizinhança qualificada, pretende-se direcionar as alterações na área 

da proposta para um processo de desenvolvimento urbano equilibrado, 

sustentável e respeitoso com o cidadão. 
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3. Diretrizes do Plano de Qualificação Urbanística Centro-

Lagoinha 

As diretrizes de desenvolvimento urbano do Plano de Qualificação Urbanística 

Centro-Lagoinha foram definidas segundo os princípios e objetivos apresentados 

no capítulo anterior, sendo divididas em quatro eixos: 

1. Espaços públicos e equipamentos públicos de uso coletivo; 

2. Mobilidade e acessibilidade urbana; 

3. Cultura e Patrimônio; 

4. Uso e ocupação do solo, habitação de interesse social e diversidade de uso. 

O conjunto de diretrizes que serão apresentadas a seguir orientou o “Proposta de 

Ocupação” e as “Propostas de Investimentos” do Plano Centro-Lagoinha – que 

integram os capítulos 4 e 5 deste documento, respectivamente – e contemplam as 

diretrizes gerais para cada um dos eixos supracitados. 

 

3.1. Das diretrizes para os espaços públicos e equipamentos 

públicos de uso coletivo 

As diretrizes para os espaços públicos e os equipamentos públicos de uso coletivo 

da área de abrangência do Plano Centro-Lagoinha estão alinhadas com o que 

determinam os Art. 29 a 34 da Lei do Plano Diretor de Belo Horizonte, observando 

os preceitos de sustentabilidade, resiliência e inclusão urbana. 

As diretrizes levam em consideração que grande parte dos espaços públicos de 

livre acesso existentes é composta por vias, sendo as calçadas a porção com maior 

potencial de apropriação pública. Nesse sentido, as calçadas deverão ser tratadas 

não apenas como espaço de circulação de pessoas, mas também como espaço de 

encontro e de eventual permanência, de lazer e de fruição. De forma análoga, as 

intervenções nos espaços públicos deverão considerar a circulação de pedestres e 

ciclistas bem como questões relacionadas a acessibilidade e mobilidade, inclusive 

aos pontos e estações do sistema de transporte coletivo. 
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São diretrizes para os espaços e os equipamentos públicos: 

1. Implantar novos espaços públicos e qualificar os existentes, conformando 

espaços seguros, inclusivos, acessíveis, verdes e de qualidade. O conjunto 

dos espaços públicos deve ser dotado de equipamentos, de mobiliário 

urbano, de arborização e de ajardinamento que possibilitem variadas 

formas de apropriação, por diferentes grupos, com finalidade de lazer, de 

prática de esportes, de socialização, de permanência e de fruição de forma 

equilibrada e bem distribuída no território. Áreas públicas subaproveitadas, 

tais como áreas residuais de obras viárias, e atributos ambientais locais, 

como pedreiras, cursos d’água e áreas de preservação permanente (APPs), 

deverão ser tratadas, sempre que possível, permitindo uso e acesso 

públicos. 

2. Promover tratamento coerente para os diferentes espaços públicos – 

calçadas, praças, parques, áreas residuais e outros – respeitando e 

valorizando a vocação de cada espaço e buscando diferentes formas de uso 

e apropriação por parte da população, de modo democrático e diversificado. 

Os projetos devem considerar as especificidades de cada local, valorizando 

o patrimônio cultural nas intervenções dos espaços públicos. 

3. Promover a implantação do Parque de Integração da Lagoinha no Complexo 

da Lagoinha e nas suas imediações, contribuindo para a integração das 

regiões da Lagoinha e Central, bem como para a requalificação ambiental e 

urbana da área e melhor aproveitamento das áreas públicas. 

4. Promover a criação do circuito de mirantes, por meio da requalificação 

urbanística e valorização de espaços públicos situados nos pontos mais 

altos da área abrangida pelo Plano Centro-Lagoinha, de onde se têm 

preservadas as visadas para a cidade, bem como sua conexão pela 

qualificação das calçadas das vias que os interligam. 

5. Garantir a participação da população no planejamento e na gestão dos 

espaços públicos, inclusive no que diz respeito ao impacto das obras de 

intervenção e ao cronograma de sua execução, nos termos visando o 

atendimento das medidas indicadas no Art. 31 da Lei do Plano Diretor. 

6. Conformar espaços públicos considerando a escala humana, 

proporcionando a melhor integração com os espaços privados no nível 
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térreo e contribuindo para a consolidação do uso comercial possível do 

nível térreo das edificações como forma de promoção de desenvolvimento 

econômico e social e do dinamismo comercial, especialmente na área 

central e nas áreas demarcadas na Lei do Plano Diretor como centralidades. 

7. Melhorar as condições ambientais dos espaços públicos, por meio da 

ampliação das áreas verdes de uso coletivo, priorizando a utilização de 

materiais sustentáveis, de soluções baseadas na natureza e de 

infraestruturas verdes, a exemplo de pavimentos de natureza permeável, 

jardins de chuva e outros que contribuam para a drenagem urbana. Deverá 

ser conformada uma rede de áreas verdes interligando praças, parques e 

mirantes por meio da arborização e tratamento paisagístico de calçadas, 

priorizando aquelas das vias classificadas como conexões verdes na Lei do 

Plano Diretor. 

8. Ampliar a oferta de equipamentos públicos de uso coletivo, de acordo com 

as demandas projetadas pelos estudos relacionados ao Plano Centro-

Lagoinha, tendo como referência a Unidade de Vizinhança Qualificada 

(UVQ). Deverão ser consideradas soluções que conjuguem a oferta de 

equipamentos comunitários com empreendimentos de habitação de 

interesse social. 

9. Estabelecer mecanismos de monitoramento do adensamento populacional 

local durante a implementação do Plano Centro-Lagoinha com vistas a 

avaliar a capacidade de atendimentos dos espaços públicos e dos 

equipamentos de uso públicos coletivos existentes. 

10. Implantar equipamentos públicos para atendimento da comunidade, cujos 

projetos serão definidos e detalhados quando o Plano for realizado. Trata-se 

de proposta estruturante que tem por objetivo a transformação urbana da 

porção Norte da área abrangida pelo Plano com vistas à qualificação da 

paisagem e à inclusão social, cujas localizações deverão contribuir para a 

valorização do patrimônio cultural local e a potencialização da 

infraestrutura de transporte coletivo instalada, preferencialmente nas 

proximidades da av. Antônio Carlos e dos equipamentos de transporte 

coletivo; 

11. Promover, com o apoio do órgão responsável pela Política Municipal de 

Habitação, a requalificação urbanística dos espaços públicos das vilas 
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Pedreira Prado Lopes e Senhor dos Passos, bem como dos Conjuntos 

Habitacionais, considerando as diretrizes estabelecidas nos seus 

respectivos Planos Globais Específicos (PGEs) e também a necessidade de 

revisão das mesmas, a partir de processos participativos de discussão 

pública com as comunidades envolvidas, de forma a delimitar e qualificar 

espaços de encontro, convivência e lazer. 

12. Apoiar os projetos, programas e ações desenvolvidas pela Subsecretaria 

Municipal de Assistência Social e pela Secretaria Municipal de Segurança e 

Prevenção, voltados para a população mais vulnerável, especialmente 

aqueles destinados à proteção das mulheres em situação de risco e ao 

acolhimento da população em situação de rua. 

 

    

Figura 02 - Exemplo de requalificação de via com foco no pedestre 
(Rua dos Carijós, Belo Horizonte) 

Fonte: Arquivo PBH 
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Figura 03 - SESC Pompeia, referência para equipamento público para atendimento da 
comunidade  

(São Paulo/SP) 
Fonte: CNC 

 

   
Figura 04 - Intervenção do programa Favela Bairro  

(Rio de Janeiro / RJ) 
Fonte: Vitruvius 

 

3.2. Das diretrizes para a mobilidade e a acessibilidade urbana 

No que diz respeito a acessibilidade e mobilidade, as propostas deverão ser 

compatíveis com a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal Lei 

12.587/12) e com a Política Municipal de Mobilidade Urbana (Título XI da Lei 

Municipal 11.181/19) levando em consideração as especificidades do local. A área 

tem características únicas, configurando ponto nodal do sistema viário e de 
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transporte de Belo Horizonte. É também local com grande concentração de 

pedestres e grande polo atrator de viagens com concentração de estabelecimentos 

comerciais e de serviços. 

As diretrizes têm como foco principal os modos ativos de transporte – a pé e de 

bicicleta – e o transporte coletivo. Os modos de transporte ativos deverão ser 

priorizados sobre os motorizados e os modos coletivos deverão ser priorizados 

sobre os individuais motorizados. 

São diretrizes para a mobilidade e acessibilidade urbana: 

1. Realizar intervenções de melhoria e alargamento de calçadas, passarelas, 

travessias e transposições para pedestres, estabelecendo rede de 

caminhamento a pé, constituída por calçadas e travessias, considerando-se 

as centralidades, os grandes empreendimentos e equipamentos, além dos 

pontos de embarque e desembarque do sistema de transporte coletivo. 

2. Melhorar e ampliar as transposições e passarelas sobre a linha de metrô e 

sobre a Av. Antônio Carlos para pedestres, considerando-se dimensões 

generosas para atendimento aos pedestres e também aos ciclistas, tratando 

os espaços não apenas como lugares de circulação, mas também de 

convivência. Pode-se considerar nos projetos: 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. 

3. Implantar ligação direta para pedestres entre o Terminal Rodoviário e a 

Estação de Metrô Lagoinha. 

4. Implantar as rotas cicloviárias previstas na Lei do Plano Diretor (Anexo IX) 

quando da realização de intervenções nas respectivas vias, prevendo 

alguma solução para circulação de bicicletas no trecho – ciclovia, ciclofaixa 

ou outra. Ao final da implementação do Plano Centro-Lagoinha, a totalidade 

das rotas cicloviárias indicadas na Lei do Plano Diretor no interior de seu 

perímetro deverá estar implantada, ou deverão ser implantadas rotas 

alternativas às propostas pela Lei do Plano Diretor. 

5. Implantar faixas cicláveis nas intervenções de transposições para pedestres 

sobre a linha de metrô, principalmente: a) entre a Rodoviária, a Estação 
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Lagoinha e a Praça do Peixe e b) próximo ao Restaurante Popular, 

interligando as ruas Caetés e Padre Paraíso. Importante observar que 

atualmente não existem faixas cicláveis sobre a linha de metrô, de modo 

que o acesso à área central por bicicletas a partir de bairros localizados ao 

norte é difícil. A implantação dessas travessias poderá incentivar o uso de 

bicicletas em áreas além do perímetro do Plano Centro-Lagoinha.  

6. Implantar paraciclos e bicicletários, principalmente junto às estações de 

metrô e do Move e dos principais polos atratores de pessoas. Devem ser 

avaliados locais destinados ao estacionamento de bicicletas com 

características de longa duração, grande número de vagas e controle de 

acesso, podendo ser público ou privado, dotados de zeladoria presencial ou 

eletrônica. A possibilidade de incluir infraestrutura de sanitários e banho 

deve ser analisada. 

7. Implantar intervenções que viabilizem ruas e zonas calmas, com velocidade 

máxima limitada a 30 km/h – também conhecidas como Zonas 30. Dentre as 

soluções a serem adotadas, deve-se considerar a pavimentação do tipo 

paralelepípedo que, além de contribuir para a diminuição das velocidades 

operacionais e acalmamento de tráfego, também promove a melhoria da 

drenagem na região. O uso de paralelepípedos, pavimento original utilizado 

nas vias da cidade, pode contribuir para a valorização da paisagem e do 

patrimônio cultural. 

8. Realizar intervenções que visam à melhoria do acesso às estações de 

transporte coletivo e pontos de embarque e desembarque de passageiros. 

As intervenções em espaços públicos deverão prever melhorias nos acessos 

às estações de metrô, estações do Move e demais pontos de embarque e 

desembarque, com acessos amplos e seguros. Tais intervenções devem ser 

realizadas levando em consideração os estudos e as ações prioritárias 

definidas para a adequação da acessibilidade e da segurança viária dos 

corredores atendidos pelo sistema Move. 

9. Realizar intervenções para melhoria da integração ônibus-metrô junto às 

duas estações de metrô inseridas no perímetro abrangido pelo Plano: Carlos 

Prates e Lagoinha. Na estação Lagoinha, deve ser prevista integração entre 

o metrô e o sistema Move. 
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10. Realizar intervenções que visem a reestruturação viária das vilas Pedreira 

Prado Lopes e Senhor dos Passos, observadas as conexões verdes e as 

centralidades definidas na Lei do Plano Diretor e considerando as diretrizes 

dos respectivos Planos Globais Específicos (PGEs), bem como as demandas 

das comunidades através de processos participativos de discussão pública, 

de modo a garantir melhores condições de acessibilidade, mobilidade e 

circulação, especialmente para os pedestres e usuários do transporte 

público coletivo. 

11. Desenvolver o Plano de Circulação que deve contemplar: modos ativos 

(pedestres, ciclistas, patinetes), transporte público e coletivo por ônibus, 

transporte por metrô, circulação de veículos de carga e serviços. Deve ser 

incluindo mapeamento e proposta de tratamento de rotas para serviços de 

reciclagem, e regulamentação do sistema de transporte realizado por 

veículos de tração humana voltado para serviços de reciclagem. O plano 

deve ainda estabelecer: política de estacionamento para a área, plano de 

sinalização integrado e as condições de acessibilidade e articulação às 

principais vias de penetração das vilas existentes na área objeto do Plano.  

Por fim, ressalta-se que as diretrizes de uso e ocupação do solo - com previsão de 

maior adensamento habitacional e diversidade de usos próximo às estações e aos 

corredores de transporte - também se configuram como diretrizes de mobilidade 

urbana. Tanto a Política Nacional e Municipal de Mobilidade Urbana, preconizam a 

necessidade de integração entre mobilidade urbana e uso e ocupação do solo, 

explicitando que se deve “estimular o adensamento nas regiões de entorno das 

áreas servidas por sistemas de transporte de alta capacidade, especialmente dos 

corredores de transporte e viários, das estações do transporte público e das áreas 

de centralidades” (Inciso I do Art. 296 da Lei do Plano Diretor). 
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Figura 05 - Intervenção urbana “Zona 30 Temporária”  

(Bairro Confisco, Belo Horizonte).  
Fonte: WRI 

 

 
Figura 06 - Rua Completa: Qualificação focada no transporte ativo  

(Rua Miguel Calmon, Salvador/BA)  
Fonte: WRI 

 

 
Figura 07 - Qualificação urbana aliada a melhorias nos sistemas de transporte coletivo 

(BRT MOVE, Belo Horizonte) 
Fonte: WRI 
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3.3. Das diretrizes para cultura e patrimônio 

As diretrizes para a cultura e o patrimônio na área abrangida pelo Plano Centro-

Lagoinha estão alinhadas ao Plano Municipal de Cultura e à Política Municipal de 

Proteção ao Patrimônio Cultural. O Plano considera a vocação cultural da região, as 

diretrizes específicas e as deliberações do Conselho Deliberativo do Patrimônio 

Cultural de Belo Horizonte (CDPCM-BH) para os conjuntos urbanos protegidos, 

como a Av. Barbacena e Grandes Equipamentos; Praça Raul Soares e Av. Olegário 

Maciel; Av. Afonso Pena e Adjacências; Rua dos Caetés e Adjacências; Rua da Bahia 

e Adjacências; Praça Rui Barbosa e Adjacências; Bairro Floresta; Bairros Lagoinha, 

Bonfim e Carlos Prates. Além disso, no interior da área da proposta temos a área a 

ser inventariada da Avenida Augusto de Lima e adjacências 

Para cumprir os objetivos do Plano e, ao mesmo tempo manter um diálogo 

profícuo com a atual Política Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural, a 

proposta apresentada neste documento considera os conceitos e as estratégias de 

proteção definidos pela Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público da 

Fundação Municipal de Cultura (DPCA-FMC), órgão responsável por gerir essa 

política.  

Assim, a preservação, promoção e valorização do Patrimônio Cultural é prioridade 

deste projeto para que o adensamento de áreas no interior do perímetro abrangido 

pelo Plano, entre outras intervenções propostas, não impacte de maneira negativa 

a ambiência e os elementos culturais das regiões com proteção cultural, as 

manifestações e os imóveis protegidos.  

O Plano pretende adensar o pedaço Centro do conjunto Urbano Praça Raul Soares e 

Avenida Olegário Maciel, bem como as áreas de transformação definidas na 

Proposta de Ocupação do Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha - nas 

proximidades das avenidas do Contorno, dos Andradas e Pedro II. Todavia, esse 

adensamento proposto foi precedido de estudos sobre as áreas protegidas e será 

ordenado por critérios específicos presentes neste Plano Urbanístico. Assim, não 

haverá prejuízo para a proteção cultural no interior da área abrangida pelo Plano, 

pelo contrário, a fruição das áreas protegidas, do patrimônio material e imaterial 

será beneficiada pelas ações aqui propostas. 
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Observa-se que, além dos conjuntos urbanos, no perímetro do Plano Centro-

Lagoinha estão inseridas edificações protegidas por tombamento, com registro 

documental aprovado, mas, principalmente, com processo de tombamento aberto 

(455) e registros documentais solicitados (132).  

Diante do exposto, as diretrizes para o patrimônio cultural no contexto do Plano 

Centro-Lagoinha devem atender às seguintes premissas: 

● As normas que regulamentam as proteções aos bens tombados, indicados 

para tombamento, ou inseridos em ADEs, Conjuntos Protegidos e Áreas de 

Interesse Cultural se sobrepõem às diretrizes e parâmetros estabelecidos 

no Plano Centro Lagoinha; 

● O Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo 

Horizonte (CDPCM-BH) é o fórum decisório máximo em relação à 

aprovação de intervenções em edificações e conjuntos protegidos; 

● As futuras normativas de proteção cultural que incidirem nas áreas de 

interesse cultural inseridas no Plano Centro-Lagoinha irão se sobrepor às 

regras estabelecidas neste plano urbanístico. 

São diretrizes para a cultura e o patrimônio: 

1. Destinar recursos obtidos por meio da Outorga Onerosa do Direito de 

Construir no perímetro do Plano Centro-Lagoinha para projetos, programas 

e ações que visam a valorização e preservação do patrimônio cultural 

material e imaterial local, além de projetos de educação patrimonial; 

2. Incentivar a recuperação e restauração de imóveis protegidos; 

3. Incentivar a realização dos estudos necessários para conclusão dos 

processos de tombamento abertos, principalmente nas áreas de 

adensamento do Plano; 

4. Incentivar a realização de estudos, inventários e registros do patrimônio 

cultural material e imaterial; 

5. Incentivar o desenvolvimento de estudos que visam à proteção do 

patrimônio imaterial presente na Região da Lagoinha, notadamente aquele 

relacionado às manifestações religiosas, à cultura afrodescendente, à 
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música e aos saberes tradicionais, conforme Cartografia Cultural realizada 

pela Fundação Municipal de Cultura; 

6. Incentivar a realização de projetos, programas e ações que visem à 

valorização e a apropriação de equipamentos de usos coletivo e interesse 

cultural, como o Mercado da Lagoinha e o Cemitério do Bonfim; 

7. Incentivar o potencial cultural do Polo da Moda; 

8. Promover a realização de estudos e investimentos que visem à valorização e 

preservação das manifestações culturais na Pedreira Prado Lopes e na Vila 

Senhor dos Passos; 

9. Estabelecer medidas e promover ações que visem à valorização das 

características tradicionais de apropriação e de uso dos espaços públicos e 

privados nas áreas protegidas; 

10. Promover a requalificação do espaço público com vistas à valorização do 

patrimônio cultural adjacente, à harmonia da paisagem urbana protegida e 

ao incremento do fluxo de pedestres nas áreas com proteção; 

11. Definir parâmetros urbanísticos e arquitetônicos específicos para as “Áreas 

de Transformação” que integram a Proposta de Ocupação do Plano Centro-

Lagoinha, com vistas a promover tanto a qualidade arquitetônica das novas 

edificações, quanto a valorização da paisagem cultural urbana na qual estão 

inseridas; 

12. Definir parâmetros urbanísticos e arquitetônicos que favoreçam a 

implantação de uso misto, com usos não residenciais no pavimento térreo 

das edificações nas áreas protegidas; 

13. Incentivar a utilização de fachadas ativas como estratégia para estimular a 

vivacidade dos espaços públicos e do patrimônio cultural edificado; 

14. Estabelecer regra para aplicação da Transferência do Direito de Construir 

(TDC) nos imóveis com proteção cultural inseridos na área de abrangência 

do Plano Centro-Lagoinha, de modo que não haja prejuízo à arrecadação 

por meio da Outorga Onerosa do Direito de Construir e contribuindo para a 

valorização do patrimônio cultural; 

15. Incentivar a consolidação da área do Plano Centro-Lagoinha como território 

de inclusão, onde manifestações artísticas e culturais diversas, sejam elas de 

matriz africana, de povos originários ou de comunidades religiosas e/ou 

tradicionais, tenham garantias de permanência, além de espaço para aflorar 
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e se desenvolver, apoiadas por diversos meios, mídias, equipamentos, 

eventos e espaços públicos. 

16. Promover ações e intervenções que contribuam para a efetivação do 

Corredor Cultural na Lagoinha e no Bonfim. 

O órgão responsável pelo Planejamento Urbano Municipal coordenará juntamente 

com a Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público (DPCA-FMC) as ações e 

propostas para inserir na agenda do CDPCM-BH as análises relacionadas ao Plano 

Centro Lagoinha, sendo que o conselho deverá ser consultado pelo Grupo Gestor 

do Plano Centro-Lagoinha para os casos omissos a este plano urbanístico, no que 

tange aos conjuntos urbanos e imóveis protegidos. 

 

 
Figura 08 - Fachadas ativas e uso misto para melhoria da qualidade urbana  

(São Paulo/SP)  
Fonte: Vitruvius 

 

   
Figuras 09 e 10 - Requalificação de espaço público em conjunto urbano protegido  

(Rua Grande, São Luiz/MA) 
Fonte: WRI 

  



27 

 

   
Figuras 11 e 12 - Intervenções de Arte Urbana e apropriação do espaço público  

(CURA Lagoinha 2019, Belo Horizonte) 
Fonte: O Tempo / CURA 

 

3.4. Das diretrizes para o uso e a ocupação do solo, a habitação de 

interesse social e a diversidade de uso  

As diretrizes para o uso e a ocupação do solo na área abrangida pelo Plano Centro-

Lagoinha estão alinhadas ao conceito de cidades compactas e às determinações da 

Lei do Plano Diretor de Belo Horizonte. Neste contexto, priorizam tanto os 

investimentos voltados para a habitação de interesse social e a diversidade de uso, 

quanto a mitigação e compensação dos impactos negativos gerados por este plano, 

especialmente sobre moradores, trabalhadores e demais usuários de menor poder 

aquisitivo, na perspectiva da redução de impactos negativos. 

No que tange especificamente à habitação, as diretrizes contidas neste documento 

estão fundamentadas no paradigma do direito à moradia digna e, 

consequentemente, nas diretrizes da Política Municipal de Habitação (Resolução 

CMH nº 52/2018). Desta forma, pressupõem o acesso à adequada infraestrutura 

urbana e ambiental e aos serviços urbanos, bem como ao comércio e aos espaços 

de lazer e cultura. 

O incentivo à diversidade de uso é parte da estratégia para a conformação de 

cidades compactas com unidades de vizinhança qualificadas. A combinação 

equilibrada entre atividades econômicas diversas e o uso residencial é desejável, 

pois contribui para a manutenção de ruas movimentadas e seguras, o aumento da 

mobilidade ativa e a redução nos deslocamentos motorizados, propiciando, ao 

final, um incremento da qualidade de vida. A diversidade de preços de moradia 

também se encaixa nesse contexto, minimizando a periferização da população mais 
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vulnerável e possibilitando a convivência entre diferentes classes sociais, 

conformando uma cidade socialmente mais inclusiva. 

Um dos principais pontos de atenção é a possibilidade de ocorrer um processo de 

gentrificação, ou seja, a substituição de famílias de renda mais baixa por aquelas de 

renda superior. Esse processo tem como uma de suas causas a provável 

valorização imobiliária que, por sua vez, é decorrente de mudanças nos 

parâmetros de parcelamento, ocupação e uso do solo, obras de infraestrutura e 

urbanização e da implantação de novos equipamentos de uso público. O risco para 

as famílias de baixa renda é que haja aumentos expressivos no valor do aluguel dos 

imóveis e do custo de vida no geral (bens e serviços ofertados na região). Portanto, 

são necessárias medidas mitigadoras e compensatórias para fazer frente a esse 

impacto negativo. 

São diretrizes para o uso e a ocupação do solo, a habitação e a diversidade de uso: 

1. Promover a gestão social da valorização da terra decorrente dos 

investimentos previstos no Plano Centro-Lagoinha, através do 

reconhecimento do direito à permanência de moradores e comerciantes de 

baixo poder aquisitivo, proprietários ou inquilinos; 

2. Manter a delimitação das áreas definidas como ZEIS e AEIS na Lei Municipal 

11.181/2019; 

3. Incentivar e promover a produção de Habitação de Interesse Social no 

perímetro abrangido pelo Plano Centro-Lagoinha; 

4. Estimular a produção privada de tipologias habitacionais diversificadas, 

contemplando diferentes configurações familiares e faixas de renda 

diversas; 

5. Incentivar e promover a produção pública de habitação de interesse social 

com recursos da Outorga Onerosa do Direito de Construir para promoção 

de política de aluguel social e de outros programas habitacionais, sob gestão 

da URBEL; 

6. Incentivar a produção habitacional, por meio de Convênio Urbanístico, em 

terrenos públicos ou privados, de imóveis a serem destinados aos 

programas da Política Municipal de Habitação, sob gestão da URBEL; 
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7. Incentivar a realização de projetos e ações que visem à regularização 

fundiária e urbanística das vilas Pedreira Prado Lopes e Senhor dos Passos, 

considerando as diretrizes estabelecidas nos seus respectivos Planos 

Globais Específicos (PGEs) e também a necessidade de revisão das mesmas, 

a partir de processos participativos de discussão pública com as 

comunidades envolvidas, sob coordenação e gestão do órgão responsável 

pela Política Municipal de Habitação; 

8. Priorizar alternativas de execução de obras que minimizem a necessidade 

de remoção e reassentamento de moradores e/ou comerciantes na área do 

Plano Centro-Lagoinha, especialmente aqueles de baixo poder aquisitivo; 

9. Promover o reassentamento de moradores e/ou comerciantes 

prioritariamente no perímetro da área do Plano Centro-Lagoinha, quando a 

remoção for inevitável, observadas as diretrizes da Política Municipal de 

Habitação para remoção e reassentamento, bem como os critérios da UVQ, 

sob coordenação e gestão do órgão responsável pela Política Municipal de 

Habitação, ouvidos o Conselho Municipal de Habitação e a população 

diretamente atingida; 

10. Incentivar a requalificação de imóveis vazios ou subutilizados para fins de 

provisão de Habitação de Interesse Social; 

11. Definir parâmetros urbanísticos e arquitetônicos que favoreçam a 

implantação de tipologias construtivas com número reduzido de vagas de 

estacionamento, estimulando a aquisição das unidades residenciais e 

comerciais pelo público usuário do transporte coletivo e reduzindo o uso do 

transporte motorizado individual; 

12. Definir parâmetros urbanísticos e arquitetônicos que favoreçam a 

adaptação de edificações existentes subutilizadas a novos usos; 

13. Definir parâmetros urbanísticos e arquitetônicos específicos que favoreçam 

o melhor aproveitamento do potencial construtivo definido de acordo com 

a “Proposta de Ocupação” – capítulo 4 deste documento –, de maneira a 

viabilizar a realização do Plano Centro-Lagoinha, observados os princípios e 

objetivos contidos neste plano, bem como a garantia da qualidade urbana e 

ambiental da região; 

14. Definir parâmetros urbanísticos e arquitetônicos específicos que favoreçam 

a integração entre espaços públicos e privados, observadas a valorização e a 
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proteção do patrimônio cultural, bem como o acesso amplo e irrestrito ao 

espaço público, áreas verdes e áreas de lazer; 

15. Estabelecer número mínimo de unidades residenciais em edificações de uso 

misto e sem limite de quota de terreno por unidades habitacional próximo a 

estações de transporte coletivo; 

16. Regulamentar critérios para a aplicação de instrumentos de política urbana 

que visem o melhor aproveitamento da infraestrutura urbana e ambiental, 

bem como dos serviços urbanos, na área do Plano Centro-Lagoinha. 

 

 

   
Figura 13 - SEHAB Heliópolis, referência de projeto de Habitação de Interesse Social  

(São Paulo/SP) 
 

 
Figura 14 - Conjunto Jardim Edite, referência de projeto de Habitação de Interesse Social  

(São Paulo/SP) 
Fonte: ArchDaily 
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4. Da proposta de ocupação 

A proposta de ocupação do Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha é 

um dos principais instrumentos para consecução de seus objetivos. Ela foi definida 

a partir dos princípios, objetivos e diretrizes da Lei do Plano Diretor, tendo como 

referência a Estrutura Urbana-Zoneamento e os parâmetros urbanísticos 

correspondentes, além da delimitação de Áreas de Diretrizes Especiais (ADEs) e de 

Conexões Verdes.  

Todos os elementos da proposta de ocupação que alteram regras previstas na Lei 

do Plano Diretor visam atingir objetivos específicos do Plano Centro-Lagoinha, 

considerando-se principalmente os quatro eixos estruturadores da proposta – 

espaços e equipamentos de uso público; mobilidade e acessibilidade; patrimônio 

histórico e cultural e parâmetros de uso e ocupação do solo, habitação de interesse 

social e diversidade de usos –, bem como a promoção do melhor aproveitamento 

da infraestrutura existente, com destaque para o sistema de transporte coletivo, 

assim como a reestruturação urbana da região, que tem como referência a Unidade 

de Vizinhança Qualificada (UVQ). 

 

4.1. Do Plano Diretor Municipal na proposta de ocupação do Plano 

Centro-Lagoinha 

O Plano Diretor (Lei Municipal nº 11.181/2019) é o principal norteador da 

proposta do Plano Centro-Lagoinha, tanto com relação a seus princípios, objetivos 

e diretrizes, quanto no que diz respeito às propostas de ordenamento territorial e 

de parcelamento, ocupação e uso do solo.  

O perímetro de abrangência do Plano Centro-Lagoinha inclui porções do território 

municipal inseridas nas seguintes zonas urbanas, de acordo com o Mapa de 

Estrutura Urbana – Zoneamento (Anexo I) da Lei Municipal nº 11.181/2019: 

● Zona de Ocupação Preferencial – OP1 e OP3; 

● Zona Ocupação Moderada – OM2 e OM3; 

● Zonas Especiais de Interesse Social 1 – Zeis 1; 
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● Áreas Especiais de Interesse Social 1 – Aeis 1; 

● Áreas de Grandes Equipamentos de Uso Coletivo – Ageuc; 

● Zonas de Preservação Ambiental – PA1 e PA2; 

● Centralidade Local; 

● Centralidade Regional. 

Propõe-se para a área de abrangência do Plano Centro-Lagoinha um zoneamento 

específico, que será apresentado no item 4.2 deste Capítulo. O zoneamento 

proposto no Plano Centro-Lagoinha se baseia no zoneamento estabelecido na Lei 

do Plano Diretor, considerando os objetivos e princípios e diretrizes definidos nos 

capítulos 2 e 3 deste documento – dentre os quais se destaca o melhor 

aproveitamento da infraestrutura urbana e ambiental instalada, notadamente a 

infraestrutura do transporte público coletivo, através do adensamento construtivo 

e populacional.  

Além disso, observados os objetivos e diretrizes que tratam da habitação de 

interesse social e da qualificação ambiental da área abrangida pelo Plano Centro-

Lagoinha, resta mantida a delimitação das áreas classificadas como Zeis 1, Aeis 1 e 

PA 1 e 2, tal como definido no Anexo I da Lei Municipal nº 11.181/2019. 

No perímetro do Plano Centro-Lagoinha estão inseridas parcialmente as ADEs 

Distrito da Moda (Setor Barro Preto), Vale do Arrudas e Avenida do Contorno 

(Setor Hipercentro e Setor Rua Bahia Viva), e integralmente a ADE Região da 

Lagoinha3.  Além das Áreas de Diretrizes Especiais acima relacionadas, o perímetro 

do Plano Centro-Lagoinha abrange ainda uma ADE de Interesse Ambiental – 

delimitada pelas ruas Além Paraíba, Sete Lagoas, Mariana, Bonfim e Serro – e 

algumas Conexões Verdes.  

Os princípios e diretrizes previstos na Lei do Plano Diretor para as ADEs e para as 

conexões verdes estão contemplados no Plano Centro-Lagoinha. Cabe ressaltar que 

o zoneamento e os parâmetros específicos que integram a Proposta de Ocupação 

do Plano Centro-Lagoinha vão ao encontro das diretrizes de uso e ocupação do 

                                                           
3 As Áreas de Diretrizes Especiais encontram-se delimitadas no Anexo III da Lei Municipal nº 

11.181/2019 – Plano Diretor. 
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solo definidas na Lei do Plano Diretor para as áreas de diretrizes especiais e para 

as conexões verdes. 

 

4.2. Do zoneamento do Plano de Qualificação Urbanística Centro-

Lagoinha 

O zoneamento específico proposto para o Plano Centro-Lagoinha apresenta as 

seguintes zonas e áreas: 

● Áreas de transformação – AT  

● Áreas de adensamento preferencial – AP  

● Áreas de adensamento moderado – AM  

● Zonas de preservação ambiental 1 – PA-1  

● Zonas de preservação ambiental 2 – PA-2 

● Zonas especiais de interesse social 1 – Zeis-1 

● Áreas especiais de interesse social 1 – Aeis-1 

● Áreas de Grandes Equipamentos de Uso Coletivo – Ageuc 

As três primeiras ocupam a maior parte da área e representam zoneamentos 

específicos com relação àqueles estabelecidos na Lei do Plano Diretor. As demais 

zonas e áreas são as mesmas previstas na Lei Municipal nº 11.181/2019. 

O mapa 02 a seguir indica o zoneamento proposto para a área abrangida pelo 

Plano Centro-Lagoinha. 
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Mapa 02 - Zoneamento proposto para a área abrangida pelo Plano Centro-Lagoinha.   

Elaboração: SUPLAN/SMPU, 2021.  

 

Nesta proposta de ocupação destacam-se as Áreas de Transformação (AT), que 

representam, como seu nome indica, as porções do território com maior potencial 

de transformação, valorização urbana e ambiental e apropriação pela população a 

partir das alterações propostas. Trata-se de áreas majoritariamente subutilizadas 

ou utilizadas de forma aquém da capacidade de suporte proporcionada pela 

infraestrutura existente na região. Elas também se caracterizam pela má qualidade 

das condições ambientais, pouca arborização, impermeabilidade do solo e 

precariedade nas calçadas e nas condições de circulação de pedestres. Estão 

concentradas principalmente junto aos principais eixos viários da área e à linha do 

metrô. 
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As ATs são as áreas preferenciais para requalificação dos espaços públicos e 

renovação urbana. Nelas devem ser adotados parâmetros urbanísticos e 

arquitetônicos específicos que possibilitem o maior adensamento construtivo e 

populacional na área de abrangência do Plano Centro-Lagoinha. Além disso, com o 

objetivo de viabilizar a renovação urbana destas porções do território devem ser 

aplicados prioritariamente nas ATs os seguintes instrumentos de política urbana: 

 Parcelamento, edificação e utilização compulsórios (PEUC); 

 Reajuste de terreno; 

 Direito de preempção;  

 Desapropriação direta. 

As áreas definidas como Áreas de Adensamento Preferencial (AP) no zoneamento 

do Plano Centro-Lagoinha agrupam as áreas indicadas na Lei do Plano Diretor 

como Ocupação Preferencial 3 (OP-3) e Centralidade Regional. São áreas com 

melhores condições de infraestrutura e de acessibilidade, bem como onde existe 

maior diversidade de usos ou onde se pretende implementar tal diversidade. 

As porções classificadas no zoneamento do Plano Centro-Lagoinha como Áreas de 

Adensamento Moderado (AM) são áreas classificadas na Lei do Plano Diretor como 

Ocupação Moderada 2 (OM-2) e Ocupação Moderada 3 (OM-3), constituindo áreas 

com potencial de ocupação menos intensa que as APs. 

Para as áreas classificadas como AT, AP e AM no zoneamento do Plano Centro-

Lagoinha, propõem-se a definição de parâmetros urbanísticos e arquitetônicos 

específicos que possibilitem adensamento superior ao que seria admitido pelas 

regras gerais da Lei do Plano Diretor, conforme descrito no Item 4.3 deste Capítulo. 

Esta flexibilização se justifica pelo fato de que o Plano Centro-Lagoinha prevê 

políticas, incentivos e investimentos que promoverão a ampliação da capacidade 

de suporte ao adensamento de toda a área, com destaque para maior diversidade 

de usos, melhoria e ampliação de espaços públicos, melhoria da acessibilidade ao 

sistema de transporte coletivo, bem como ampliação de equipamentos urbanos e 

comunitários. 

As demais porções do território abrangido por este Plano e classificadas na Lei do 

Plano Diretor como Zonas de Preservação Ambiental 1 (PA-1), Zonas de 
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Preservação Ambiental 2 (PA-2), Áreas de Grandes Equipamentos de Uso Coletivo 

(Ageuc), Zonas Especiais de Interesse Social 1 (Zeis-1) e Áreas Especiais de 

Interesse Social 1 (Aeis-1), terão o zoneamento e os respectivos parâmetros 

urbanísticos mantidos como na Lei nº 11.181/2019. 

 

4.3. Dos parâmetros urbanísticos específicos 

Tendo como referência os parâmetros urbanísticos definidos na Lei do Plano 

Diretor e as diretrizes estabelecidas no Capítulo 3 deste documento, são propostos 

parâmetros urbanísticos específicos para a área de abrangência do Plano Centro-

Lagoinha. Os parâmetros urbanísticos específicos se dividem em 03 grupos. 

O Grupo 1 abrange parâmetros específicos que visam promover maior 

adensamento construtivo e populacional: 1) Coeficiente de Aproveitamento 

Máximo (CAmax); 2) Coeficiente de Aproveitamento Mínimo (CAmin); 3) Quota de 

Terreno por Unidade Habitacional; 4) exigência de vagas de estacionamento. Os 

parâmetros definidos para o Grupo 1 serão aplicados apenas às áreas classificadas 

como AT, AP e AM no zoneamento urbano do Plano Centro-Lagoinha, observadas 

as diretrizes abaixo: 

 Para as áreas de adensamento preferencial e áreas de adensamento 

moderado propõem-se coeficientes de aproveitamento máximos 

ligeiramente superiores àqueles previstos na Lei do Plano Diretor;  

 Nas áreas de transformação os coeficientes de aproveitamento máximos, 

são variáveis possibilitando maior adensamento construtivo; 

 Não haverá limitação de quota de terreno por unidade habitacional nas 

áreas de adensamento preferencial e de adensamento moderado, bem como 

em empreendimentos residenciais nas áreas de transformação, visando 

possibilitar maior adensamento de habitações nessas porções do território 

– importante ressaltar que a Lei do Plano Diretor já prevê isso nas zonas de 

Ocupação Preferencial 3 e Centralidade Regional, que compõem as APs. 

Além disso, será exigida quantidade mínima de unidades habitacionais para 

o uso residencial nas APs; 



37 

 

 O coeficiente de aproveitamento mínimo (CAmin), além do uso para 

aplicação do instrumento de edificação compulsória, já previsto na Lei do 

Plano Diretor, será exigido também para a aprovação e execução de novos 

empreendimentos nas áreas classificadas como AP e AT; 

 Em empreendimentos residenciais ou mistos, será permitida a conversão de 

áreas previstas como não computadas no potencial construtivo em áreas de 

unidades residenciais, da mesma forma que o art. 89 do Decreto Municipal 

nº 17.273/2020 prevê para o uso não residencial. Além de possibilitar 

maior adensamento residencial, esta medida também induzirá redução de 

áreas de estacionamento; 

 Nas zonas de adensamento preferencial e nas áreas de transformação serão 

admitidos empreendimentos residenciais, ou para a parte residencial de um 

empreendimento misto, sem exigência de vagas de estacionamento. 

O Grupo 2 abrange parâmetros específicos que visam à compacidade do 

adensamento: 1) Taxa de Ocupação (TO); 2) Taxa de Permeabilidade (TP); 3) 

altura máxima na divisa; 4) parâmetros arquitetônicos referentes a instalações 

sanitárias, áreas de serviços, iluminação e ventilação. Os parâmetros definidos 

para o Grupo 2 serão aplicados apenas às áreas classificadas como AT, AP e AM no 

zoneamento urbano do Plano Centro-Lagoinha, observadas as diretrizes abaixo: 

 Os parâmetros de adensamento devem ser compatíveis com o objetivo de 

valorização do patrimônio cultural local. Assim, definiram-se parâmetros 

que possibilitam ocupação densa, mas com possibilidades e modelos de 

ocupação do solo mais compactos, com incentivos a menores altimetrias; 

 Não haverá exigência de taxa de ocupação, sendo mantidas, contudo, as 

exigências de taxa de permeabilidade vegetada mínima previstas na Lei do 

Plano Diretor; 

 Serão admitidas edificações com altura máxima na divisa superior à 

admitida na Lei do Plano Diretor, com a condição de que a edificação como 

um todo tenha altimetria total limitada, observadas as condições de 

iluminação e ventilação; 

 Serão admitidas instalações sanitárias e áreas de serviço com iluminação 

artificial e ventilação mecânica; 
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 Serão admitidas unidades habitacionais sem área de serviço, não se 

aplicando esta regra às habitações de interesse social;  

 Os parâmetros do Código de Edificações relacionados à área mínima dos 

vãos de iluminação e ventilação e profundidade do cômodo iluminado 

poderão ser flexibilizados se demonstrado previamente o atendimento à 

norma de desempenho de edificações habitacionais através de relatório 

gerado eletronicamente por programa de Modelagem da Informação da 

Construção (BIM). 

O Grupo 3 abrange diretrizes e parâmetros específicos que visam à qualificação 

urbana e ambiental dos espaços públicos e da relação entre estes e os espaços 

privados dos lotes, a partir da definição de regras específicas à aplicação do 

Afastamento Frontal (AF), observadas as diretrizes abaixo: 

 Nas ATs, APs e AMs não será permitido o fechamento frontal ou lateral da 

faixa de afastamento frontal mínimo dos lotes, devendo estes estarem 

integrados às calçadas; 

 Nas vias da área central com previsão de tratamento do afastamento frontal 

mínimo como prolongamento do passeio, o prolongamento poderá ser 

flexibilizado, desde que seja garantida uma faixa livre de pedestres igual ou 

superior a 4 metros e que a porção restante do afastamento frontal mínimo 

seja vegetada e arborizada ou destinada a área de fruição pública; 

 Na totalidade da área de abrangência do Plano Centro-Lagoinha, não será 

permitido o uso das faixas de afastamento frontal mínimo como 

estacionamento em nenhuma situação; 

 Na totalidade da área de abrangência do Plano Centro-Lagoinha, a exigência 

de afastamento frontal mínima pode ser flexibilizada considerando-se a 

manutenção da ambiência de trechos de vias onde já existam edificações no 

alinhamento dos lotes. 

A aplicação dos parâmetros dos Grupos 1, 2 e 3, em conjunto com os investimentos 

de qualificação urbana previstos, contribuirá para a melhoria da ambiência da área 

de abrangência do Plano Centro-Lagoinha. 
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Figura 15 - Empreendimento de uso misto, com atravessamento de quadra e espaços de fruição 

(São Paulo, SP) 
 Fonte: ArchDaily 

 

Figura 16 - Empreendimento com área de fruição pública  
(São Paulo, SP) 

Fonte: Arq. Futuro 
 

 
Figura 17 - “Espaço público de propriedade privada”   

(Curitiba, PR). 
Fonte: Meiners et al., PUC-Campinas 
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5. Das propostas de investimentos 

5.1. Do financiamento e da classificação dos investimentos 

De maneira geral, a área de abrangência do Plano de Qualificação Urbanística 

Centro-Lagoinha apresenta bom potencial de renovação dos lotes combinado a 

uma dinâmica imobiliária também positiva – dados já analisados em estudos e 

levantamentos preliminares. Ou seja, por um lado, há a conjugação de oferta e 

demanda no mercado imobiliário, propiciando potencial de arrecadação por meio 

da Outorga Onerosa do Direito de Construir (ODC). Por outro lado, percebe-se que 

a área apresenta carências e demandas por investimentos, dada a necessidade de 

integração entre porções do território, de acessibilidade para pedestres, de 

qualificação urbana e ambiental do espaço público, dentre outras especificidades. 

Sob este aspecto, a coincidência entre o potencial de arrecadação e o potencial de 

investimento – verificados em levantamentos e estudos preliminares – apresenta-

se como um importante fator positivo para a implementação do Plano.  

Os investimentos propostos para o Plano Centro-Lagoinha foram definidos a partir 

das diretrizes estabelecidas no Capítulo 3 deste documento e estão divididos em 

três categorias: 

 Obras estruturantes;  

 Investimentos em habitação de interesse social (HIS) e nas áreas 

classificadas como Zonas Especiais de Interesse Social;  

 Investimentos em políticas públicas municipais de patrimônio cultural, 

mobilidade e acessibilidade urbana, assistência social, segurança pública, 

desenvolvimento econômico, meio ambiente e saneamento e na 

implantação de equipamentos básicos de saúde e educação. 

A execução de investimentos em Habitação de Interesse Social e em políticas 

públicas municipais devem observar as seguintes diretrizes, além daquelas 

estabelecidas no Capítulo 3 deste documento: 

 A execução dos investimentos em HIS e nas áreas classificadas como Zeis 

deve ser coordenada pelo órgão responsável pela Política Municipal de 
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Habitação, em conformidade com as diretrizes da Política Municipal de 

Habitação, contemplando, inclusive, as intervenções de melhoria dos 

espaços públicos e da infraestrutura urbana a serem realizados nas vilas 

Senhor dos Passos e Pedreira Prado Lopes; 

 A execução de investimentos nas vilas Senhor dos Passos e Pedreira Prado 

Lopes deve observar as diretrizes dos respectivos Planos Globais 

Específicos (PGEs), considerando, inclusive a necessidade de revisão das 

mesmas, e serem precedidas de discussão pública junto às comunidades, 

sob do órgão responsável pela política municipal de habitação; 

 Os recursos destinados às políticas municipais de assistência social e 

segurança pública devem ser aplicados prioritariamente na execução de 

projetos, programas e ações atrelados ao acolhimento e assistência à 

população em situação de rua e às mulheres em condição de 

vulnerabilidade social e econômica; 

 Os recursos destinados à execução de projetos, de programas e de ações 

vinculados às políticas municipais de patrimônio cultural, de mobilidade e 

de acessibilidade urbana, de assistência social, de segurança pública, de 

desenvolvimento econômico, de meio ambiente e de saneamento podem ser 

utilizados para a ampliação, reforma e/ou construção de equipamentos 

urbanos e comunitários, desde que sob demanda e gestão dos órgãos 

responsáveis pelas respectivas políticas setoriais; 

 A implantação de equipamentos básicos de saúde e educação deve atender 

ao aumento populacional promovido pela implementação da Proposta de 

Ocupação do Plano Centro-Lagoinha, sendo que os equipamentos devem ser 

proporcionais ao aumento populacional adicional provocado em 

comparação com o previsto no cenário tendencial. Esses investimentos 

serão realizados quando o aumento populacional adicional atingir os 

índices de atendimento para cada um deles. Para tanto, deve-se considerar 

uma escola de ensino infantil para cada 4.500 unidades habitacionais (UHs), 

uma escola de ensino fundamental para cada 3.500 UHs, uma escola de 

ensino médio para cada 3.500 UHs e um centro de saúde para cada 5.000 

UH. 
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5.2. Obras estruturantes 

 

As obras estruturantes correspondem à maior parte dos investimentos previstos e 

abrangem a totalidade da área do Plano Centro-Lagoinha, inclusive as vilas Senhor 

dos Passos e Pedreira Prado Lopes. Os investimentos previstos para obras 

estruturantes compreendem: 

 Construção do Parque de Integração da Lagoinha;  

 Implantação de equipamento de apoio à integração ônibus-metrô junto às 

estações Lagoinha e Carlos Prates; 

 Requalificação e ampliação de espaços públicos e equipamentos de uso 

público; 

 Implantação e melhoria de transposições para pedestres; 

 Implantação de atravessamentos de quadra;  

 Implantação de espaços de convivência e lazer. 

As obras estruturantes estão descritas de maneira sucinta no Quadro 1 e 

identificadas no Mapa 3 a seguir. 

Quadro 1 – Obras estruturantes 

INTERVENÇÃO DESCRIÇÃO 

Parque de Integração 

da Lagoinha 

Implantação do Parque de Integração da Lagoinha, com 

aproveitamento de áreas residuais do Complexo Viário da 

Lagoinha como espaço de lazer e permanência. O projeto 

prevê melhoria das condições de circulação de pedestres, 

implantação de equipamentos relacionados à prática de 

esportes, lazer e contemplação; mobiliário urbano, 

iluminação, arborização, ajardinamento e paisagismo. 

Estão incluídos no projeto do parque a substituição da 

passarela existente interligando a região central, a estação de 

metrô e a região da Lagoinha, bem como a implantação da 

estação de BRT Lagoinha 
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Equipamento de apoio 

à integração ônibus-

metrô junto à Estação 

Lagoinha 

Implantação da Estação Lagoinha do Move, integrada ao 

Parque Lagoinha. 

Equipamento de apoio 

à integração ônibus-

metrô junto à Estação 

Carlos Prates 

Implantação de equipamento de apoio à integração de 

usuários do transporte coletivo em edificação na esquina da 

avenida Barbacena com rua dos Goitacazes ou em espaço 

público (Av. Barbacena e/ou Av. do Contorno) 

Requalificação e 

ampliação de espaços 

públicos e espaços de 

uso público 

Intervenções de melhoria no espaço público - vias, praças e 

mirantes - com foco no caminhamento e na acessibilidade 

para pedestres, melhorias ambientais (arborização e 

ajardinamento), iluminação e mobiliário urbano. 

Criação de rotas de acesso às principais estações de 

transporte coletivo, centralidades, praças e mirantes. 

As intervenções deverão incluir a implantação das rotas 

cicláveis previstas na Lei do Plano Diretor. 

Implantação e 

melhoria de 

transposições para 

pedestres 

Melhoria nas transposições para pedestres sobre a linha 

férrea e a Av. Antônio Carlos e implantação de novas 

transposições. 

 

Implantação de 

atravessamentos de 

quadra 

Implantação de eixos de atravessamentos de quadras, com 

foco principal em pedestres e ciclistas. Estas intervenções 

têm como objetivo aumentar a capilaridade do tecido urbano, 

principalmente na porção norte da área abrangida pelo Plano, 

onde se encontram quadras extensas, com mais de 200 m de 

extensão. Eles poderão ser realizados através de vias, espaços 

livres de uso público ou áreas de fruição pública. 

Sua viabilização poderá se dar em empreendimentos públicos 

ou particulares (com reparcelamento ou implantação de área 

de fruição pública que interligue duas vias), através de 

reajuste de terrenos ou desapropriação com recursos da OUC. 
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Espaços de 

convivência, lazer e 

cultura 

Implantação de equipamentos públicos a serem identificados, 

para atendimento da comunidade. Os projetos destes espaços 

serão detalhados quando o Plano for realizado.  

 

 
Mapa 03 - Investimentos: obras estruturantes.  

Elaboração: SUPLAN/SMPU, 2020. 

 

5.3. Hierarquização e distribuição dos investimentos  

 

As obras estruturantes foram hierarquizadas em três grupos de prioridade. Os 

investimentos dos grupos 1 e 2 foram classificados como prioritários e aqueles do 

grupo 3 como complementares. No cenário moderado de renovação imobiliária e 

arrecadação, a totalidade dos investimentos prioritários deverá ser realizada ao 
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final da vigência do Plano. Os investimentos complementares só serão possíveis no 

caso de superação da arrecadação prevista no cenário moderado. No Mapa 04 

estão identificadas as obras estruturantes, segundo a sua hierarquização. 

 
Mapa 04 - Hierarquização dos investimentos em obras estruturantes.  

Elaboração: SUPLAN/SMPU, 2021. 
 

Os investimentos do grupo 1 são obrigatórios e deverão ser realizados nos 

primeiros anos de implantação do Plano. A definição da priorização dos 

investimentos do grupo 2 caberá à gestão do Plano. Será admitida a realização de 

investimentos pertencentes ao grupo 3 antes da realização completa dos 

investimentos do grupo 2, com a condição de haver parecer técnico justificando 

essa alteração, bem como realização de consulta pública para tal alteração de 

priorização dos investimentos. 
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No Mapa 05, a seguir, constitui uma síntese das propostas de ocupação e 

investimentos em obras estruturantes do Plano Centro-Lagoinha. 

 

 

Mapa 05 - Mapa síntese do Plano Centro Lagoinha: obras estruturantes, áreas de transformação e 
áreas de adensamento preferencial.  
Elaboração: SUPLAN/SMPU, 2021. 
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6. Dos instrumentos de política urbana 

O Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001, institui em seu Capítulo II um 

rol de instrumentos de política urbana que poderão ser utilizados pelos municípios 

– desde que assim esteja previsto em seus planos diretores –, com o intuito de 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana. 

Na Lei do Plano Diretor, os instrumentos de política urbana e suas respectivas 

diretrizes estão definidos nos Capítulos II a IX do Título II. Em consonância com o 

§2º do Art. 38 da Lei Municipal nº 11.181/2019, esses instrumentos devem ser 

aplicados com o objetivo de alcançar o cumprimento da função social da 

propriedade, assim definido no caput: 

 

A propriedade urbana deverá cumprir sua função social, elemento 
constitutivo do direito de propriedade, sendo utilizada em prol do bem 
coletivo, da segurança, do bem-estar dos indivíduos e do equilíbrio 
ambiental, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos 
quanto à qualidade de vida, à justiça social, ao desenvolvimento das 
atividades econômicas e à garantia do direito à terra urbana, à moradia, 
ao trabalho, ao lazer e à circulação, para as presentes e futuras gerações.  

(Art. 38 da Lei Municipal nº 11.181/2019) 
 

Todos os instrumentos de política urbana previstos no Título II da Lei do Plano 

Diretor poderão ser utilizados no contexto do Plano Centro-Lagoinha, dentre os 

quais cabe destacar: 

 Operação Urbana Consorciada; 

 Outorga Onerosa do Direito de Construir (ODC); 

 Transferência do Direito de Construir (TDC); 

 Parcelamento, edificação e utilização compulsórios (PEUC) e IPTU 

progressivo no tempo; 

 Direito de preempção; 

 Reajuste de terreno; 

 Desapropriação. 
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A aplicação dos instrumentos de política urbana na área de abrangência do Plano 

Centro-Lagoinha deve atender as determinações do Estatuto da Cidade, da Lei 

Municipal 11.181/2019 – Plano Diretor e da Lei Municipal nº 11.216/2020, bem 

como as diretrizes estabelecidas no Capítulo 3 deste documento. 
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7. Gestão  

A gestão do Plano Centro-Lagoinha deve ser orientada pelos princípios de gestão 

compartilhada e participativa, nos termos da Lei Federal nº 10.257/2001 – 

Estatuto da Cidade e da Lei do Plano Diretor de Belo Horizonte. Sendo assim, 

pretende-se estabelecer um grupo gestor, cujas decisões serão fundamentadas 

neste plano urbanístico. 


