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Introdução
O presente diagnóstico urbano integra o Plano de Qualificação
Urbanística Centro-Lagoinha e o seu respectivo Estudo de Impacto de
Vizinhança (EIV). A área de estudo é atravessada pelo ribeirão Arrudas
e pela linha férrea, que divide o território em análise em duas porções:
Norte e Sul. A porção Norte é composta por parte dos bairros Bonfim,
Carlos Prates, Colégio Batista, Floresta, Lagoinha, Santo André e São
Cristóvão, além das vilas Senhor dos Passos e Pedreira Prado Lopes. A
porção Sul é composta pelos bairros Centro, Barro Preto e Prado.
A Figura 01 apresenta a inserção regional e municipal da área de estudo,
bem como a sua delimitação. Na Figura 02, estão identificados os bairros
e as regionais que se inserem parcialmente no perímetro em análise.

Região Metropolitana de BH

Figura 01: Inserção da área
de estudo. Fonte: SUPLAN/
SMPU, 2021.

Belo Horizonte

Área de estudo

O diagnóstico urbano ora apresentado está subdividido em seis capítulos:
1. Aspectos ambientais;
2. Aspectos socioeconômicos;
3. Uso e ocupação do solo;
4. Patrimônio cultural;
5. Equipamentos e serviços urbanos;
6. Mobilidade e acessibilidade.
As informações contidas neste documento subsidiaram a elaboração
das propostas que integram o Plano de Qualificação Urbanística CentroLagoinha e a análise dos respectivos benefícios e impactos urbanísticos.
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Fotografia 01: Complexo da
Lagoinha. Fonte: SUPLAN/
SMPU, 2021.
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Figura 02: Delimitação da Área
de Estudo. Fonte: SUPLAN/SMPU,
2021.
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01.
Aspectos ambientais
A área de estudo desenvolveu-se no entorno do ribeirão Arrudas: curso
d’água, referência para a cidade, que atravessa Belo Horizonte no sentido
Oeste-Leste. O conteúdo abordado neste capítulo faz análise integrada
das características ambientais e urbanas da área do Plano, contemplando
os aspectos naturais e a relação destes com a dinâmica de uso e
ocupação do solo. A partir do diagnóstico das condicionantes ambientais
da área, são apresentados e avaliados possíveis potenciais para a
melhoria da qualidade de vida nesta região da cidade.

1.1 Condicionantes geológicos e geomorfológicos
A área de estudo está situada sobre embasamento cristalino e inserida
na Depressão Periférica de Belo Horizonte, que corresponde a uma
região rebaixada, onde predominam colinas de topos planos a arqueados,
com encostas côncavo-convexas formadas pela dissecação fluvial do
substrato gnáissico e com altitudes entre 800-900 metros.
O zoneamento geotécnico da área de estudo está representado no Mapa
1.1.1. Observa-se a predominância do Complexo Gnáissico (CG), subdividido
em dois tipos específicos e nitidamente separados pela calha do ribeirão
Arrudas. Ao Sul, na margem direita do curso d’água, predomina a zona de
gnaisse coberto por espesso manto de intemperismo pedologicamente
bem desenvolvido, que ocorre em baixas vertentes, sendo frequentemente
recoberto de formações coluviais. Ao Norte, na margem esquerda do
curso d’água, predomina a zona de gnaisse recoberto por manto de
intemperismo com formações coluviais escassas ou ausentes, que ocorre
em altas vertentes côncavo-convexas.
Na porção Norte, destacam-se ainda pequenas áreas da zona de
exposição natural de rocha gnáissica sã e da zona de exposição artificial
de rocha sã, com fraturação acentuada por detonações. Trata-se das
pedreiras Prado Lopes e do Campo Pitangui, que possuem valor histórico
e cultural, pois forneceram os materiais utilizados na pavimentação
original das vias da área central de Belo Horizonte.
Na porção central, há uma zona de gnaisse recoberto por espesso manto
de intemperismo pedologicamente bem desenvolvido, que ocorre em
superfícies côncavas (anfiteatro) de áreas elevadas ou voçorocadas –
áreas da vila Senhor dos Passos e do bairro São Cristóvão.
No Mapa 1.1.2 são apresentadas as declividades da região. A área de
estudo apresenta poucos terrenos com declividade superior a 30%, que,
por sua vez, estão concentrados nas vilas Pedreira Prado Lopes e Senhor
dos Passos, bem como no bairro Bonfim. São identificadas ainda áreas
bastante declivosas em cortes artificiais do terreno no Conjunto IAPI e no
entorno das pedreiras do Campo Pitangui e Prado Lopes.
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Fotografia 02: Pedreira Prado
Lopes. Fonte: Site Curral Del Rey.

As declividades das superfícies ocupadas são classificadas em três
unidades de terreno:

1.2 Recursos hídricos e ocupação urbana

Superfície de Topo: Plana a suavemente ondulada, possuindo salubridade
natural em função da facilidade de drenagem superficial e por infiltração,
característica favorável à execução de fundações. Apresenta condições
naturais de escoamento superficial por fluxo divergente com lençol
freático profundo. A ocupação pode levar à concentração de fluxo e
aumento das águas pluviais escoadas, aumentando significativamente
sua energia e, consequentemente, o risco de instalação de processos
erosivos intensos.

Em 12 de dezembro de 1897 foi inaugurada a Cidade de Minas, a nova
capital do estado de Minas Gerais, resultado de projeto marcado por
anos de disputas políticas e discussões técnicas que deveria responder
a exigências relativas aos padrões de assepsia, salubridade e higiene
urbana, compatíveis com uma visão científica das urbes, típica do final
do século XIX. Todavia, a cidade foi inaugurada inacabada, sem rede de
esgotos finalizada e com abastecimento de água localizado em algumas
regiões. (MESQUITA, 2019, p. 35)

Superfície de Transição: Não apresenta as mesmas características da
anterior, devendo ter uma ocupação seletiva e controlada para que sejam
evitadas as situações de risco geológico (escorregamentos). Devem ser
utilizados os recursos tecnológicos para sua ocupação, principalmente
coleta de águas pluviais e manutenção de áreas ou dispositivos para
infiltração.

De acordo com Monte-Mór:
Belo Horizonte nasceu planejada de acordo com a ordem positivista,
filha dos desdobramentos do iluminismo em suas manifestações
do final do século passado. A ideologia da ordem e do progresso foi
expressa na sua configuração urbana, nas linhas e esquinas retas,
rigidamente delimitadas, mais adaptadas aos cânones barrocos da
tradição ibérica e do modismo francês do que às condições específicas
da natureza e do terreno onde se implantava. (MONTE-MÓR, 1994, p. 14)

Calha Aluvial: Tende a ser uma superfície em expansão e nela os
processos mais comuns são os de assoreamento e inundações,
necessitando de medidas como a coleta de águas pluviais e construção
de pisos elevados, uma vez que o lençol nestes locais é mais raso.
No Mapa 1.1.3, estão identificadas as unidades de terreno da área de
estudo, de acordo com a respectiva classificação.

O projeto que deu origem à capital foi concebido pelo engenheiro Aarão
Reis e, mais tarde, por Francisco Bicalho. Na concepção, a cidade é
dividida em três áreas: Zona Urbana, Zona Suburbana e Colônias Agrícolas.
No desenho da Zona Urbana prevalecem as noções de ordenamento,
simetria e hierarquia, traduzidas na malha de vias ortogonais à qual
se sobrepõem avenidas em 45º com relação à primeira, bem como na
posição privilegiada conferida ao Parque Municipal. A avenida Afonso
Pena, um dos principais eixos estruturantes da nova capital mineira,
interliga dois elementos naturais referenciais da cidade: a Serra do Curral,
ao Norte, e o ribeirão Arrudas, ao Sul.

Observa-se no Mapa 1.1.4 a predisposição ao risco geológico nas
modalidades escavação, erosão e escorregamento. Ressalta-se ainda que
o risco associado a escavação e poluição do lençol freático é identificado
nos fundos de vale dos córregos e ribeirões que cortam a área de estudo.
Destacam-se como áreas com alta predisposição a esse tipo de risco as
calhas aluviais do ribeirão Arrudas, sob a avenida do Contorno; do córrego
do Pastinho, sob a avenida Dom Pedro II; do córrego dos Pintos, sob a
avenida Francisco Sá; do córrego do Barro Preto, sob a rua Araguari; e do
córrego Lagoinha, sob a avenida Presidente Antônio Carlos.

A Zona Urbana seria limitada pela então avenida 12 de Dezembro – atual
avenida do Contorno. Para além dos limites desta avenida estava a Zona
Suburbana, cujo desenho não seguia a mesma disciplina e o formalismo
da Zona Urbana, adequando-se melhor ao sítio natural. No entorno da
Zona Suburbana ficavam as Colônias Agrícolas, criadas com o objetivo de
abastecer a capital.

O risco relacionado à erosão e escorregamento é identificado nos
interflúvios, encostas declivosas e superfícies de transição pouco
estáveis, localizadas nas vilas Pedreira Prado Lopes e Senhor dos Passos.
A análise das condicionantes geotécnicas e geomorfológicas contribuem
para a identificação de limites e potenciais para a ocupação e apropriação
dos espaços. Nas superfícies de topo, mais planas e com maior
estabilidade, são necessárias medidas para controle e disciplinamento do
escoamento superficial, prevenindo ao máximo a instalação de processos
erosivos. Nas superfícies de transição, entre as calhas aluviais e as
superfícies de topo, também são necessários o controle e disciplinamento
do escoamento superficial a fim de evitar processos erosivos em solos
expostos, além de medidas de controle da ocupação e de prevenção de
escorregamentos de terra provocados pela saturação do solo por águas
pluviais.

Na Figura 03 observa-se a delimitação da área de estudo sobre a planta
original de Belo Horizonte.
Todavia, a cidade se desenvolveu de forma singular, crescendo mais
rapidamente que o previsto e apresentando regiões periféricas com taxas
de crescimento maiores. Quando Belo Horizonte foi inaugurada, em 1897,
já se formavam, na Zona Suburbana, bairros com quadras irregulares e
maiores, como o bairro Lagoinha.

Destaca-se que as superfícies de topo e as pedreiras conformam
mirantes que apresentam potencial para receber intervenções de
implantação e qualificação de espaços públicos, com valorização dos
aspectos paisagísticos da cidade.
8

No contexto deste estudo, não se pretende fazer uma análise detalhada
da história da formação urbana de Belo Horizonte, ou mesmo da área de
estudo. O objetivo é entender a relação que se estabeleceu ao longo do
tempo entre a consolidação da ocupação urbana na região e os recursos
hídricos nela inseridos. Isso se justifica pela importância do ribeirão
Arrudas, referência para toda cidade e, principalmente, para a área em
estudo.

como Lagoinha, por concentrar as águas do córrego de mesmo nome
e do córrego do Pastinho. Esta região se caracterizou pela presença de
fazendas e da agricultura de subsistência, bem como pela presença
dos cursos d’água ainda em leito natural. Posteriormente, esta porção
do território se configurou como um vetor de expansão urbana, pela
proximidade do Centro e da linha férrea, onde hoje se encontram os
bairros Carlos Prates, Pedro II, Bonfim e Lagoinha (BORSAGLI, 2019).

Figura 03: Sobreposição da área
de estudo na Planta Geral da
Comissão Construtora da Nova
Capital - 1895. Fonte: SUPLAN/
SMPU, 2020.

Na margem direita do ribeirão Arrudas, antes da canalização de seus
afluentes, no entorno da foz do córrego do Leitão se conformava uma
planície encharcada nos períodos de cheia. Nesta região, atualmente
existe o bairro Barro Preto, cujo nome pode remeter à terra de cor escura
que era constantemente encharcada.
Todavia, Belo Horizonte foi projetada com pouca consideração pela
topografia e hidrografia da região em que foi construída. O traçado
irregular dos rios não era compatível com as ruas retilíneas pretendidas
pelos projetistas da urbe. Devido a essa concepção urbana, os cursos
d’água sofreram a primeira intervenção e foram canalizados para
acompanhar o trajeto das ruas. O esgoto também foi despejado nos
córregos sem qualquer tipo de tratamento, contrariando as propostas
iniciais da Comissão Construtora da Nova Capital. Conforme a
cidade crescia, o volume dos dejetos também aumentava, poluindo
progressivamente as águas da bacia do ribeirão Arrudas e do ribeirão do
Onça. Por meio desse processo, os córregos da cidade viraram locais de
despejo de lixo, indesejados e sujos. As inundações também contribuíram
para a sua rejeição pelos habitantes. Assim, as obras de canalização
foram defendidas na época como solução para esses problemas
e também serviriam, a partir dos anos 1950, para outro propósito, a
ampliação do asfalto para a melhoria do fluxo de automóveis (MESQUITA,
2019).

A hidrografia teve papel relevante na escolha do sítio em que a Nova
Capital de Minas seria construída, e as primeiras análises dos córregos
Acaba Mundo, Serra, Cercado e Cercadinho, elogiados pela qualidade
e limpidez da água, indicaram que eles seriam aptos para a captação.
Além deles, havia o ribeirão Arrudas, referência na escolha e no projeto
da cidade, que poderia arcar com a tarefa de levar o esgoto, depois de
devidamente tratado, para fora da urbe. (MESQUITA, 2019)

A lógica rodoviarista marcou as intervenções urbanas realizadas em
Belo Horizonte, sem considerar a importância dos elementos naturais e o
ribeirão Arrudas sofreu um processo intenso de degradação, decorrente
do despejo de esgoto e resíduos sólidos, da retificação e canalização de
seu leito natural, do desmatamento das matas ciliares para adensamento
urbano e do tamponamento do curso d’água em função das obras viárias.

Como dito anteriormente, o ribeirão Arrudas é um dos elementos mais
importantes da região do Plano Centro-Lagoinha, pois configurou-se
como barreira natural e, junto com a linha férrea, divide o território em
duas porções: Norte, na margem esquerda do ribeirão, e Sul, na margem
direita. O ribeirão Arrudas correu em leito aberto até o início de sua
retificação e canalização, em 1928.

A canalização dos cursos d’água foi determinante para transformações
na área de estudo. Na porção ao Sul do ribeirão Arrudas, o córrego Barro
Preto foi canalizado para dar lugar à rua Araguari e sobre o córrego do
Leitão foi feita a expansão viária da rua Tupis, sendo que a confluência de
ambos ocorre sob a rua Mato Grosso. Na porção norte do ribeirão Arrudas,
os córregos do Pastinho e Lagoinha foram canalizados na década de 1930.
Sobre o córrego do Pastinho foi construída a avenida Dom Pedro II e sobre
o córrego Lagoinha a avenida Presidente Antônio Carlos.

Segundo Borsagli (2019), uma travessia foi construída sobre o ribeirão
Arrudas nos tempos do Arraial Del Rei, ligando a Fazenda do Saco – atual
bairro Barro Preto – à Vargem da Lagoinha, seguindo o caminho da estrada
que levava à Venda Nova. Esta travessia ficou conhecida como Ponte do
Sacco e possibilitava o acesso ao cemitério do Bonfim - que havia sido
inaugurado alguns meses antes da capital, em 1897. A ponte, destruída por
enchente em 1915, no atual bairro Bonfim, contribuiu para o surgimento de
novos usos na então colônia agrícola.

Na interseção das vias supracitadas, na porção Sul do perímetro em
estudo, foram construídos diversos viadutos sobrepostos ao eixo do
ribeirão Arrudas, conformando o Complexo da Lagoinha – caracterizado
pelo desenho viário que prioriza a circulação do automóvel e é bastante
hostil para o pedestre, bem como pela paisagem urbana árida e
degradada, sem interface com os cursos d’água.

A região foi ocupada desde o período do Arraial em função dos córregos
e essa característica permaneceu nos primeiros anos de Belo Horizonte.
A margem esquerda do ribeirão Arrudas, por exemplo, ficou conhecida
9

Projetos mais recentes deram continuidade à lógica rodoviarista na
tentativa de melhorar o tráfego das vias estruturantes da cidade, o que
continuou com o processo de tamponamento de vários córregos que
já eram retificados, mas que ainda eram vistos na paisagem da cidade.
Exemplo disso é o tamponamento do canal do ribeirão Arrudas que teve
início em 2006, compreendendo o trecho entre as avenidas do Contorno e
Andradas. A obra foi chamada de Boulevard Arrudas.

município – onde estão situados os bairros Prado, Barro Preto e Centro,
conforme o Mapa 1.3.2.
Na vertente Norte do ribeirão Arrudas, as bacias elementares que
englobam os bairros Bonfim e Lagoinha têm menor percentual de
impermeabilização. Embora possa se estimar que o volume de água na
rede pública de drenagem seja menor em relação a vertente Sul, essa
região possui altas declividades, o que provoca o aumento da velocidade
do escoamento pluvial e exige, além de dispositivos de infiltração e
retenção de água, dispositivos de dissipação de energia. Intervenções
de drenagem são estratégicas tanto nos logradouros públicos, devido
à velocidade d’água, quanto em lotes. Nas vilas Pedreira Prado Lopes e
Senhor dos Passos é necessário desenvolvimento de soluções conjuntas
de drenagem e melhoria da qualidade da água.

As obras de canalização camuflam a poluição dos rios, que continuam
a transbordar em alguns pontos durante o verão, período chuvoso, e
provocam problemas ambientais como o aumento da temperatura e a
diminuição da umidade. Todavia, mesmo com o tamponamento, as áreas
de fundo de vale possuem potencial para dinâmicas urbanas, para a
conectividade de trajetos mais acessíveis e para soluções urbanísticas
que possam valorizar os eixos de rio como lugares de referência cultural e
ambiental.

Inundações

O Mapa 1.2.1 refere-se às nomenclaturas de bairros, vias e córregos

Ainda nos primórdios de sua formação urbana, Belo Horizonte
experimentou os efeitos negativos da urbanização sobre a malha
hidrográfica natural. Desde sua fundação, em 1897, constatou-se a
ocorrência de inundações. A ocupação e o uso do solo causou a redução
do armazenamento natural dos deflúvios, os quais foram transferidos
para áreas a jusante, gerando novas ocorrências de inundações,
repetidas a cada estação chuvosa. Devido à alteração do sistema de
drenagem por canalizações e retificações dos cursos d’água são notórios
também os estrangulamentos do fluxo, em canais e galerias, causando
transbordamentos e alagamentos das vias da cidade. Ademais, a
ocupação das planícies de inundação dos córregos e ribeirões agravou os
riscos, os danos humanos e prejuízos econômicos dos eventos, bem como
a vulnerabilidade social dos moradores das margens dos rios.

1.3 Bacias hidrográficas e permeabilidade do solo
Bacias hidrográficas
O Município de Belo Horizonte abrange quatro bacias hidrográficas: do
rio das Velhas, do ribeirão Arrudas, do ribeirão do Onça e do ribeirão da
Izidora. Os cursos d’água principais orientam-se no sentido Oeste-Leste,
em direção ao rio das Velhas, afluente do rio São Francisco.
De acordo com o Plano Diretor de Drenagem Urbana de Belo Horizonte,
a área de estudo abrange parte de 05 bacias elementares e de 14 subbacias conforme o Mapa 1.3.1.

Quadro 01: Bacias elementares
da bacia do ribeirão Arrudas e do
Onça na área de estudo. Fonte:
SUPLAN/SMPU, 2020. Dados:
PRODABEL.

Bacia do ribeirão
Arrudas/Onça

Bacias Elementares

Área Total (km²)

Área inserida no
perímetro da área de
estudo (km²)

Porcentagem inserida
na área de estudo (%)

Bacia do ribeirão
do Onça

c. Cachoeirinha

15,75

0,001

0,006

c. do Pastinho

5,38

0,745

13,856

c. da Lagoinha

1,43

1,023

71,452

r. Arrudas

50,51

1,532

3,033

c. do Leitão

10,52

0,275

2,619

c. dos Pintos

2,15

0,007

0,317

Vertente Norte:
margem esquerda do
ribeirão Arrudas
Curso d’água principal
do ribeirão Arrudas

Vertente Sul: margem
direita do ribeirão
Arrudas

O histórico de problemas decorrentes das inundações e
transbordamentos dos cursos d’água marcou a evolução urbanística
da cidade e segue nos dias atuais. Esta é uma prova de que a falta
de interface entre políticas de planejamento ambiental e urbano e a
priorização de obras com foco no tamponamento dos córregos não
conseguiu resolver os problemas de drenagem urbana, pelo contrário.
As inundações ocorridas nos últimos anos colocam em evidência a
vulnerabilidade do atual sistema de drenagem urbana. Na área de
estudo, há apenas a mancha de inundação do córrego dos Pintos, em
sua confluência com o ribeirão Arrudas. Nesse sentido, as possíveis
intervenções serão insuficientes para a minimização ou solução do
problema, visto que para tanto seria necessário o manejo da água a
montante da bacia elementar do córrego dos Pintos. O Mapa 1.1.3 mostra
as manchas de inundação.
Na área de estudo, a porção do território correspondente à planície de
inundação do ribeirão Arrudas encontra-se quase que integralmente
ocupada. A planície de inundação corresponde às áreas de baixa
declividade situadas no fundo do vale, às margens do curso d’água,
e costumam sofrer alagamentos durante os períodos de cheia. A
impermeabilização do solo nessas áreas contribui para a ocorrência de
inundações.

As taxas elevadas de impermeabilização das bacias elementares refletem
a dinâmica da expansão urbana do município e contribuem para o
aumento do risco de inundação. Na vertente Sul do ribeirão Arrudas, estão
as bacias elementares com as maiores taxas de impermeabilização do
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Desta forma, medidas que favoreçam o aumento da permeabilidade do
solo e arborização nessa região são desejáveis, pois poderiam contribuir
para redução das enxurradas e das inundações, além de trazer benefícios
para regulação microclimática, para a biodiversidade e para a ambiência
urbana.

A arborização das calçadas é deficiente e rarefeita. Algumas ruas, como
as supracitadas, têm uma concentração maior de vegetação, embora
descontínua ao longo das vias. A maioria das vias sequer apresentam
maciço arbóreo quantitativamente relevante. Além da baixa densidade,
os problemas mais comuns da arborização de calçadas e logradouros
públicos são o plantio de mudas em profundidades inadequadas, o que faz
com que as raízes danifiquem a pavimentação existente, o sufocamento
das plantas pela ausência ou pequena dimensão dos canteiros, e a
redução da luminosidade da iluminação pública devido às copas de
árvores e arbustos com baixa estatura. Outro problema recorrente à
arborização urbana são as podas realizadas para adequar os espécimes
à fiação aérea de eletricidade e telecomunicações; o ideal, para
melhor conservação das árvores, entre outras vantagens, seria a fiação
subterrânea.

1.4 Vegetação urbana
Áreas verdes
Belo Horizonte está situada na zona de transição entre os biomas
do Cerrado e da Mata Atlântica, cujas fitofisionomias nativas são
representadas pelos campos cerrados, campos limpos, campos rupestres,
cerradões, florestas tropicais subcaducifólias e florestas ciliares. A
diversidade da cobertura vegetal é influenciada pela heterogeneidade
das características geológicas, pedológicas, climáticas, topográficas e
hidrográficas do município.

Agricultura urbana
A agricultura urbana, como prática familiar para fins ornamentais,
medicinais ou alimentícios, está incorporada no modo de vida dos
moradores de parte dos bairros inseridos na área de estudo. Essa
constatação se deve, em grande parte, à predominância do uso
residencial unifamiliar, como nos bairros Bonfim e Lagoinha, onde os
quintais residenciais são muito utilizados como pequenos jardins, hortas
ou pomares.

A cobertura vegetal original da cidade encontra-se intensamente
reduzida, devido ao desmatamento promovido pela ocupação e o uso
do solo ao longo do processo de urbanização. As poucas áreas com
vegetações remanescentes estão descaracterizadas pela inserção de
espécies exóticas e pela secundarização das espécies nativas, bem como
estão isoladas em parques municipais, áreas do Estado ou da União e
ainda em propriedades privadas.
As áreas arborizadas e as áreas verdes protegidas de Belo Horizonte
equivalem, respectivamente, a 18,22m² e 17,08m² por habitante. A Regional
Noroeste apresenta os piores índices, sendo 7,50m² de áreas arborizadas
por habitante e 2,15m² de áreas verdes protegidas por habitante. Na
Regional Nordeste os valores são de 32,20m² de área arborizada por
habitante e de 9,92m² de áreas verdes protegidas por habitante. A
regional Centro-Sul apresenta os valores mais altos com 26,18m² de
área arborizada por habitante e 16,58m² de áreas verdes protegidas por
habitante. Enquanto a regional Oeste apresenta 18,51m² de área arborizada
por habitante e 10,85m² de áreas verdes protegidas por habitante.

[1] Plantas de poder, ou plantas
mestras/professoras são
plantas e substâncias derivadas
que em algumas culturas são
consideradas como mestres em
forma vegetal, capazes de ensinar
ao homem o caminho de contato
com os deuses, sabedoria e
conhecimentos que moram além
(ou dentro) da realidade palpável
ou que podem trazer a cura de
diversos males físicos, mentais
e espirituais. LABATE, Beatriz
Caiuby; GOULART, Sandra Lucia.
O uso ritual das plantas de poder.
Campinas: Mercado das Letras:
Fapesp, 2005. 518 p.

Na área de estudo, conforme Mapa 1.4.1, as áreas arborizadas estão
concentradas nas praças do Bonfim, Rio Branco, Castelo Branco, da
Lavadeira, Quinze de Junho, Doze de Dezembro, Prof. Côrrea Neto, São
Cristóvão e Agostinho Martini; no Cemitério do Bonfim; no entorno do
Fórum Lafaiete e do IAPI; em logradouros públicos, como nas avenidas
Augusto de Lima, Olegário Maciel, Paraná e Santos Dumont e nas ruas
Curitiba, Tamoios, Tupinambás, Carijós, Tupis, Paracatu e Juiz de Fora; nas
Áreas de Proteção Ambiental (APP) de declividade, como no talude do
Elevado Helena Greco, nas pedreiras Prado Lopes e no Campo Pitangui;
em quintais, principalmente dos bairros Bonfim e Lagoinha; e na faixa de
domínio da Ferrovia Vitória Minas.
Algumas praças estão localizadas em áreas remanescentes de
intervenções viárias e são segmentadas por corredores estruturantes do
sistema viário, o que torna difícil o acesso a estes espaços públicos. A
arborização das praças e as estruturas para convívio, esporte e lazer são
ausentes ou deficitárias na área de estudo. A qualificação destes espaços
é desejável e necessária.

Em 2018, o coletivo Hortelões da Lagoinha inaugurou, em parceria com a
Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente, o Quintal do Sô Antônio em uma
área remanescente das intervenções viárias da avenida Antônio Carlos,
na rua Francisco Soucasseaux. No lugar, é feito o cultivo agroecológico de
uma horta urbana que produz ervas, temperos, frutas, legumes e plantas
de poder [1]. A iniciativa popular tem como pressuposto o poder educativo
e transformador da organização comunitária e como objetivo a ocupação
criativa da cidade a fim de fomentar a produção de alimentos saudáveis
e de uma cidade humana, ecologicamente equilibrada e guiada pela
sabedoria da natureza.
Também está em curso na área o projeto “Jardins do Sagrado”, promovido
pelos terreiros das religiões afro-brasileiras, por moradores e coletivos
em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. O projeto é motivado
pela dificuldade das comunidades religiosas de encontrarem as plantas
utilizadas para fins ritualísticos e medicinais. Nesse sentido, os objetivos
são a valorização dos saberes tradicionais afro-brasileiros e o cultivo de
espécies vegetais para as atividades rituais e medicinais.

1.5 Conforto ambiental urbano
Condições climáticas
O clima de Belo Horizonte é classificado como tropical de altitude (tipo
Cwa segundo Classificação climática de Köppen-Geiger), em função de
sua altitude média de 900 metros acima do nível do mar e da latitude de
19,9ºS e longitude de 43,9ºW, com duas estações bem definidas, em que
o período de verão registra chuvas e temperaturas elevadas, enquanto o
inverno é caracterizado por baixas temperaturas e pouca precipitação.
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O mês mais frio geralmente é julho, e o mês mais quente costuma ser
janeiro. A temperatura mínima absoluta já registrada é de 2,2°C no mês de
julho, enquanto a temperatura máxima absoluta já registrada foi 38,4°C
em outubro de 2020.

Figura 4: Ilhas de calor. Fonte:
Adaptado por SUPLAN/SMPU,
2021, de ASSIS, 2009.

Segundo as Normais Climatológicas medidas entre 1961 e 1990, no
município de Belo Horizonte, a precipitação pode alcançar até 320 mm
mensais na estação chuvosa, sendo a precipitação anual em torno de
1.450 mm em média.
Os meses mais chuvosos estendem-se de outubro a março e os meses
de abril e setembro são meses com declínio no nível pluviométrico.
Destacam-se os meses de junho, julho e agosto, pois são os mais secos
do ano, nos quais não é incomum a ausência de precipitação.
Caracterização térmica
A caracterização térmica indica o quanto a temperatura do ar é aquecida
ou resfriada pela energia solar e pela superfície terrestre. Como a região
de estudo está localizada dentro da zona intertropical, as temperaturas
registradas durante as estações do ano não tendem a variar muito. Existe
uma baixa amplitude térmica, com uma média de temperaturas elevadas.
A média da temperatura para os meses de verão é próxima a 23ºC, já
nos meses de inverno a média da temperatura é de aproximadamente
19ºC. As temperaturas máximas variam entre 28ºC e 25ºC, e as mínimas
entre 9ºC e 13ºC. Isso se deve à dinâmica da radiação solar incidente
na região, que nos meses de inverno tem maior influência sobre a área,
pela baixa ocorrência de nebulosidade, e nos períodos chuvosos incide
em menor intensidade. Durante o inverno, o calor se dissipa facilmente
pela falta de umidade. No verão, os altos índices de nebulosidade
propiciam a amenização da temperatura na estação. Segundo as Normais
Climatológicas medidas entre 1961 e 1990, a temperatura média mensal de
Belo Horizonte está entre 13°C e 29°C.

N

das temperaturas dada a ausência de sombreamento da vegetação,
diminuição da evapotranspiração e, consequentemente, da umidade
relativa do ar. Na margem Norte, o padrão de ocupação predominante
residencial, unifamiliar e horizontal representa um menor volume
construído, o que limita a absorção de calor e contribui para um clima
mais ameno. A topografia acidentada e a baixa densidade de edificações
verticais favorecem a circulação natural do vento, o que também
contribui com diminuição das temperaturas e com o conforto térmico da
região.

A área de influência direta do eixo Leste-Oeste do ribeirão Arrudas
caracteriza-se por possuir altas temperaturas e umidade relativa de
média à baixa. A área central da cidade possui as maiores temperaturas,
decorrentes do grande adensamento construtivo e menor influência dos
ventos para dissipar os bolsões de calor. Nesta região, apenas o Parque
Municipal possui temperaturas mais amenas e umidade relativa mais
elevada, em função de sua vegetação expressiva.

Para Assis (2009), a temperatura mínima é extremamente sensível
às interferências antrópicas na mudança de uso e ocupação do solo,
induzidas pela urbanização e pela industrialização. Modificações no
balanço de energia e na temperatura da camada limite são observadas
em curto prazo e tendem a continuar enquanto houver alterações na
cobertura superficial. Em Belo Horizonte, tal processo deve-se aos
reflexos provocados pela rápida expansão da mancha urbana e diminuição
progressiva das áreas verdes, notadamente a partir da segunda metade do
século XX.

A Figura 4 aponta a existência de duas ilhas de calor na cidade. Uma das
áreas, localizada nas imediações da região central do município, abrange
parte dos bairros que integram a área de estudo – Lagoinha, Bonfim,
Centro, Barro Preto, São Cristóvão, vila Pedreira Prado Lopes, vila Senhor
dos Passos, Carlos Prates, Floresta e Colégio Batista.

Ainda segundo o autor, estes resultados apontam para uma tendência
geral de aquecimento da atmosfera belorizontina e um aumento
particularmente marcante nas temperaturas médias de inverno. No
perímetro em estudo, os efeitos da ilha de calor provocam temperaturas
mais altas e uma umidade relativa do ar mais baixa.

A caracterização térmica do perímetro em estudo apresenta duas
regiões distintas. Na margem Sul do ribeirão Arrudas, o adensamento
urbano caracterizado pela verticalização resultou em um elevado volume
construído, o que aumenta a capacidade de absorção de calor das
edificações e, por conseguinte, eleva as temperaturas. A inexistência de
áreas verdes e de superfícies naturais também contribui para o aumento
12

Caracterização da umidade relativa do ar

Centro e Prado, a verticalização do tecido urbano bloqueia a circulação
natural do vento e o conduz para os corredores entre as edificações, o
que, em dias de ventania, recorrentemente provoca a queda de árvores.
Na margem Norte, onde estão os bairros Lagoinha, Bonfim, vila Pedreira
Prado Lopes, vila Senhor dos Passos, Carlos Prates, Santo André, São
Cristóvão, Floresta e Colégio Batista, o padrão construtivo predominante
de residências unifamiliares horizontais contribui para manutenção
da circulação natural do vento, o que garante o conforto térmico aos
moradores.

Segundo Assis (2009), em Belo Horizonte a umidade relativa média do ar
entre 1911 a 1928 foi de 73%. Já para as Normais Climatológicas de 1931
a 1960 e 1961 a 1990 manteve-se entre 71,6% e 72,2% respectivamente. A
menor média anual (66,2%) foi observada entre 1986 a 2005. Houve uma
redução de 7,0% entre 1911 a 2009. A queda mais significativa ocorreu no
trimestre mais frio, 8,3%. Para o trimestre mais quente este decréscimo
foi de 7,0%, o mesmo observado na média anual.

Insolação

Ainda segundo Assis (2009), apesar de não ter sido registrada uma queda
drástica na umidade relativa, a evolução deste parâmetro aponta para
uma atmosfera local mais seca. Obviamente é necessário levar em
consideração as mudanças de localização das estações meteorológicas
do 5º DISME/INMET e as variações nos totais pluviométricos ocorridas
entre 1911 a 2009. Porém, as reduções mais expressivas e persistentes na
umidade relativa foram verificadas após a década de 80, período em que a
mudança de uso do solo e verticalização foram mais aceleradas.

A região de Belo Horizonte dispõe de aproximadamente 11.890 cal/
cm²/mês de radiação solar incidente à superfície. Trata-se de um valor
elevado, coerente com a posição latitudinal da região. Os maiores
valores registaram-se na primavera e os menores no inverno, o que se
explica pela conjugação de menor nebulosidade e altura zenital do sol.
A variabilidade sazonal de disponibilidade energética é baixa (4,59%), o
que deverá se refletir no comportamento térmico. O município dispõe
de um elevado número potencial de horas de insolação anuais. Embora
potencialmente maiores durante o verão (13,1 horas), é nesta estação que
se registram os menores valores médios reais de insolação (5,9 horas),
fato que se explica pelo aumento da nebulosidade e a configuração da
estação chuvosa.

Caracterização da nebulosidade
No município de Belo Horizonte, a nebulosidade é bastante reduzida
no período de inverno, em decorrência do aumento de intensidade
na atuação do anticiclone do Atlântico Sul. A região se torna área de
subsidência de ventos do Leste, o que inibe a formação de nuvens de
grande verticalização. Como consequência, os invernos na área possuem
grande quantidade de horas de brilho solar e baixa nebulosidade. No verão,
a situação se inverte, a alta atividade convectiva propicia a formação de
nuvens e baixa quantidade de horas de brilho solar.

Qualidade do ar
A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) apresentou, nas
últimas décadas, uma grande expansão urbana e populacional, com
incremento expressivo de seu parque veicular, o que provocou uma
progressiva deterioração da qualidade do ar. Além do aumento do número
de veículos, é preocupante observar o percentual cada vez maior de
motocicletas em circulação, uma vez que a emissão de poluentes deste
tipo de veículo é, em média, 8 a 20 vezes maior do que a de um automóvel.

Caracterização dos ventos
Devido à área de alta pressão existente no oceano Atlântico, os ventos
que atingem Minas Gerais são em sua maior parte ventos de Leste e
Nordeste. Em Belo Horizonte, predominam os ventos de Leste, durante
todo o ano, com a velocidade média de 1,4m/s (ASSIS, 2000).
Segundo Lucas e Abreu (2004) citado por Assis et al. (2011), quanto
à atuação do sistema convectivo, verifica-se uma conexão entre a
ocorrência de ventos do quadrante Norte/Oeste e eventos extremos
de precipitação ocasionados pela atuação da Zona de Convergência do
Atlântico Sul (ZCAS) [2], o que mostra alteração na direção predominante
do vento sobre a cidade na atuação deste fenômeno. Para Ferreira (2009),
quanto à moda mensal de direção do vento, nota-se que predomina a
direção Leste.
Quando analisada a frequência de ocorrência de cada direção para
cada ano, observa-se que as maiores porcentagens se concentram no
quadrante Norte/Sudeste. Contudo, mais de 15% das direções ocorrem
no quadrante Sudoeste/Noroeste, o que torna importante a verificação da
alteração do padrão médio do vento.
A ventilação na área de estudo apresenta variações decorrentes das
diferenças dos padrões de ocupação e uso do solo entre a margem Sul e a
margem Norte do ribeirão Arrudas. Na margem Sul, onde estão os bairros

Belo Horizonte possuía, segundo o DETRAN, em 2014 uma frota de 1.641.247
veículos, correspondendo à terceira maior frota do país. O crescimento
da frota tem proporcionado a expansão dos congestionamentos que são
responsáveis por grande parte do lançamento de poluentes na atmosfera.
O monitoramento ambiental de anos anteriores na RMBH revela as
dimensões do problema, especialmente nos meses de inverno e início da
primavera, quando as concentrações diárias do material particulado em
suspensão na atmosfera chegam a superar os parâmetros estabelecidos
pela legislação. Nesta época do ano, a baixa umidade relativa do ar, a
névoa seca, a inversão térmica e, muitas vezes, a baixa velocidade dos
ventos ocorrem simultaneamente. A qualidade do ar pode, então, se tornar
crítica pela maior dificuldade de dispersão vertical (gradiente térmico) e
horizontal (falta de vento) dos poluentes (RADICCHI, 2012).

[2] A Zona de Convergência
do Atlântico Sul (ZCAS) é
caracterizada como uma banda
persistente de precipitação
e nebulosidade orientada no
sentido Noroeste-sudeste,
que se estende desde o Sul da
Amazônia até o Atlântico SulCentral por alguns milhares de
quilômetros. Fonte: CPTEC/INPE
(2015). Disponível em: <http://
www.cptec.inpe.br/noticias/
noticia/8995>.

O modelo CAL3QHCR (California Line Source for Queuing & Hot Spot
Calculations Refined) foi utilizado para avaliar a contribuição das
emissões de material particulado (MP10 e MP2,5) de origem veicular
na qualidade do ar de uma microrregião do centro de Belo Horizonte
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(TAVARES, 2010). Os resultados de concentração obtidos nas simulações
foram comparados com dados experimentais de concentração de MP10 e
MP2,5, obtidos a partir da amostragem desses poluentes em uma estação
de monitoramento da qualidade do ar.

aproximadamente 53 mil habitantes. As fontes emissoras da região
tendem a seguir o mesmo padrão do município, com as principais
emissões concentradas no transporte rodoviário, devido à presença das
avenidas Presidente Antônio Carlos, do Contorno e dos Andradas, e na
energia para edificações residenciais e comerciais, que representam os
usos do solo predominantes da região. Nesse sentido, é estratégico o uso
de técnicas construtivas sustentáveis.

Para todos os cenários, os valores de concentração previstos pelo modelo
foram menores do que os observados. Uma análise de sensibilidade
revelou que o fator de emissão veicular é o parâmetro que mais influencia
os resultados das simulações (TAVARES, 2010).

Os Mapas 1.5.1 e 1.5.2 retratam a vulnerabilidade às mudanças climáticas
em 2016 e 2030 respectivamente.

A pesquisa revelou que existem locais da área de estudo onde a qualidade
do ar apresenta-se de regular a péssima. Esses pontos correspondem à
região de vales onde o tráfego de veículos é intenso, em especial o tráfego
de veículos a diesel (ônibus), que são os principais emissores de material
particulado para a atmosfera. Uma possível explicação para o fato
ocorrido seria a questão da topografia do local, a barreira representada
pelos edifícios e a pouca intensidade e direção dos ventos predominantes
na microrregião estudada.

1.6 Áreas urbanas ambientalmente degradadas
A degradação ambiental das áreas urbanas é um dos graves problemas
a ser enfrentado nas grandes cidades brasileiras e no caso da área
de estudo não é diferente. Em certa medida, a execução sucessiva de
obras públicas de cunho rodoviarista na região foi determinante para a
degradação urbana e ambiental das áreas a seguir caracterizadas.

O “Relatório Monitoramento da qualidade do ar na Região Metropolitana
de Belo Horizonte em 2010”, organizado pela Fundação Estadual de Meio
Ambiente (FEAM), conclui que na maior parte da RMBH a qualidade do ar
pode ser considerada de boa à regular.

É preciso, no entanto, reconhecer o potencial destas áreas, que, se
devidamente qualificadas, podem se tornar espaços mais agradáveis e
seguros.
As áreas ambientalmente degradadas foram analisadas a partir
da identificação da propriedade do solo (pública ou privada) e de
informações específicas relacionadas à localização, extensão territorial,
acessibilidade, permeabilidade do solo, existência ou não de vegetação
relevante, legibilidade e potencial de recuperação.

Considerando o limite estabelecido pela Resolução n° 03 do CONAMA,
de 28 de junho de 1990, onde a concentração máxima diária de Partículas
Inaláveis (PI) permitida para um dia no ano é de 150µg/m3, comparado
aos resultados obtidos, verifica-se que o limite estabelecido não foi
ultrapassado em nenhum dos pontos monitorados ao longo da avenida
Presidente Antônio Carlos.

Pedreiras

Além disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) indica uma média
anual de 20µg/m³ para os grandes centros urbanos. Se considerarmos
estes valores preconizados pela OMS, todos os seis pontos analisados
ao longo do eixo das avenidas Presidente Antônio Carlos e Dom Pedro I
registram valores superiores aos indicados.

Além de relevantes em termos históricos e culturais, as pedreiras
Prado Lopes e do Campo do Pitangui são também áreas degradadas e
com riscos associados à queda de blocos. Nesse sentido, é importante
a proposição de medidas de salvaguarda patrimonial conjugadas com
medidas de recuperação ambiental e de prevenção e controle de riscos.
As pedreiras da região estão em terrenos públicos e privados e são
inseridas em territórios de ocupação consolidada. Estas áreas podem
contribuir para projetos de requalificação urbanística para valorização das
superfícies de topo como mirantes urbanos e para a recuperação de suas
bases, desde que resguardadas as devidas medidas de preservação das
áreas de risco e segurança para os usuários. Além de marcos importantes
na paisagem urbana, estas áreas possuem grande potencial cultural,
turístico e de lazer.

Em relação ao eixo das avenidas Andradas, Contorno e Tereza Cristina,
acredita-se em resultado semelhante por se tratarem de corredores de
transporte com grande fluxo de tráfego localizados em regiões de fundo
de vale com limitações para a dissipação dos poluentes.
No ano de 2013, o município de Belo Horizonte emitiu 4,4 milhões de
toneladas de carbono equivalente, o que representou uma emissão de 1,79
toneladas per capita. A meta de redução das emissões dos gases de efeito
estufa era de 4,3 milhões de toneladas para a cidade e 1,74 toneladas per
capita, de acordo com a terceira atualização do Inventário de Emissões
de Gases de Efeito Estufa. As principais fontes emissoras da cidade
são o transporte rodoviário e aéreo, seguido do consumo de energia em
edificações residenciais.

Espaços públicos
Os espaços livres de uso público estão distribuídos de maneira dispersa
na área de estudo. Em linhas gerais, são compostos por fragmentos
de áreas verdes e praças de tamanhos diversos, onde a vegetação
é consideravelmente escassa e o mobiliário urbano insuficiente ou
inexistente – características que não favorecem a apropriação destes
espaços para fins de lazer e não contribuem para a melhoria da ambiência
urbana.

A estimativa de emissões de gases de efeito estufa no perímetro de
estudo é de 94.870 toneladas de carbono equivalente, considerando
uma emissão per capita de 1,79 toneladas para uma população de
14

Na porção Norte da área de estudo, a degradação dos espaços públicos,
inclusive das ruas e calçadas, está frequentemente associada à
degradação do ambiente construído, notadamente do patrimônio cultural
edificado.

estudo, no eixo do ribeirão Arrudas, encontra-se o viaduto Itamar Franco,
que tem por função transpor a linha férrea e a linha do metrô. Trata-se de
obra recém realizada, com prioridade veicular.
É importante reconhecer o potencial dos baixios de viaduto situados na
área de estudo. São espaços que concentram grandes extensões de áreas,
cuja requalificação pode contribuir para a melhoria da ambiência urbana,
das conexões de pedestre em nível, da articulação de espaços livres de
uso público e da integração das porções Norte e Sul da área de estudo.

A qualificação e a articulação dos espaços públicos das porções Norte e
Sul da área de estudo são condições necessárias à melhoria da ambiência
urbana e à valorização do potencial cultural e turístico da região. Além
disso, podem contribuir de maneira determinante para a integração dos
bairros situados nas margens esquerda e direita do ribeirão Arrudas, bem
como do próprio curso d’água.

Canal do ribeirão Arrudas

Áreas remanescentes de parcelamento do solo

O eixo do ribeirão Arrudas, no trecho que atravessa a área de estudo,
encontra-se retificado e canalizado. O canal foi tamponado na primeira
década do século XXI, com exceção de trecho de cerca de 1 km localizado
entre as ruas Mato Grosso e São Paulo. O tamponamento do canal foi
realizado para ampliação do sistema viário (avenidas Tereza Cristina, do
Contorno e dos Andradas).

A morfologia do parcelamento do solo às vezes gera áreas consideradas
sobras de quadra ou áreas remanescentes, com formas variadas e, na
maioria das vezes, subutilizadas e/ou desarticuladas no tecido urbano.
No eixo do ribeirão Arrudas e ao longo da avenida Presidente Antônio
Carlos, observa-se uma concentração de áreas remanescentes em relevo
escalonado. Parte destas áreas são decorrentes das inúmeras obras
viárias do Complexo da Lagoinha e para implantação de pistas exclusivas
de transporte coletivo.

O tráfego intenso de veículos sobre a calha do curso d’água, a escassez
de arborização e a falta de integração da via com o ambiente construído
no seu entorno imediato conformam um ambiente urbano degradado
ao longo do eixo do ribeirão Arrudas, comprometendo a circulação de
pedestres, bem como a articulação e integração dos bairros situados nas
margens direita e esquerda do ribeirão.

As diferenças de relevo e desenho urbano entre os bairros da vertente
esquerda do vale do ribeirão Arrudas (bairros Carlos Prates, Bonfim e
Lagoinha) e os bairros da vertente direita, (Barro Preto e Centro), os
grandes projetos de retificação e tamponamento do canal do ribeirão
Arrudas e dos seus afluentes, além das interfaces entre o vale do ribeirão
Arrudas e as faixas de domínio da linha férrea, conformaram algumas das
áreas remanescentes mais relevantes da área de estudo.
A localização do ribeirão Arrudas e das linhas férrea e de metrô gerou
conflito para o registro da oficialização dos parcelamentos do solo, devido
às áreas de preservação e servidão dos mesmos. Por esse motivo, há
vários registros de parcelamentos irregulares e de terrenos a parcelar,
comprovados por quadras extensas, ruas sem saída e espaços vazios
de miolo de quadra que têm ligação direta com essa porção da área de
estudo.
Baixios de viaduto
As diversas obras viárias realizadas na área de estudo ao longo do tempo
geraram uma série de espaços residuais chamados baixios de viaduto.
São, em geral, espaços ermos, sem uso, pouco iluminados, desprovidos de
arborização, mobiliário urbano e outros atributos que poderiam favorecer
a sua apropriação.
Os baixios de viaduto localizados no Complexo da Lagoinha e ao longo do
eixo das avenidas Presidente Antônio Carlos e Contorno caracterizamse ainda pelas dificuldades impostas à circulação de pedestres, pela
poluição sonora e do ar, além da proximidade com o tráfego intenso
de veículos. Tais características fazem com que estes espaços sejam
considerados hostis e inseguros por moradores e usuários da região,
especialmente para a circulação de pedestres. No limite leste da área de
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02.
Aspectos socioeconômicos
O presente item avalia aspectos socioeconômicos da população residente
na área de estudo, analisa as distribuições relativas ao percentual
de população residente em domicílios alugados, a renda média do
responsável, os índices de densidade demográfica, dentre outras
informações relevantes para a caracterização da população residente.
Para fins de parametrização, serão comparadas, quando for pertinente,
a situação da área de estudo em relação ao contexto municipal e ao
metropolitano. Ademais, foi reproduzida, para os setores censitários
estabelecidos no Censo Demográfico 2010 (IBGE), a metodologia
de cálculo do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS-PBH), efetuadas
algumas alterações para compatibilização com a escala de análise e a
disponibilidade de dados. Lembramos que esse capítulo faz parte de uma
análise maior que deve levar em conta o conteúdo dos demais capítulos
deste diagnóstico. Dessa forma, nos deparamos com área em estudo
complexa, com desigualdade social considerável e com diferenças
marcantes entre a porção Norte e a porção Sul. Essas diferenças
ficam explícitas nos mapas elaborados para esse capítulo. No texto, a
preocupação foi, primordialmente, analisar a área em estudo na sua
totalidade.

2.1 Composição etária da população
O padrão geral da composição etária da população na área de estudo
é semelhante ao restante do município. A pirâmide etária apresenta
leve estreitamento da base, correspondente à faixa infanto-juvenil,
alargamento no centro, demonstrando a predominância de adultos jovens,
e novo estreitamento na parte superior (idosos), conforme o gráfico a
seguir. Mais detalhadamente, a população da área apresenta menor
proporção que a de BH para a faixa infanto-juvenil (0-9 anos e 10-19 anos)
e maior proporção desde a faixa dos 50 anos. Tais dados indicam uma
estrutura etária mais avançada na transição demográfica, com prováveis
menor taxa de fecundidade e maior longevidade seguindo, mais uma vez,
o padrão municipal.
Gráfico 01: Pirâmide etária da
área de estudo e de BH. Fonte:
SUPLAN/SMPU, 2020. Dados:
Censo Demográfico/IBGE, 2010.
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Fotografia 03: Região do bairro
Lagoinha. Fonte: CURA.
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2.2 Densidade demográfica

A população da RMBH cresceu com taxas geométricas anuais
significativamente maiores que as do município de Belo Horizonte.
No período entre os anos 2000 e 2010, as taxas da RMBH e da RRMBH
(Restante da Região Metropolitana de Belo Horizonte, ou seja, todos os
outros municípios da região metropolitana, com exceção da capital)
alcançaram, respectivamente, 1,2% e 1,7%, enquanto a taxa belohorizontina chegou somente a 0,6%. A área de estudo, por sua vez,
apresentou taxa geométrica média anual de -0.95%, ou seja, perda de
população.

A proposta em estudo trata diretamente da questão da densidade
demográfica e utilização da infraestrutura instalada. Assim, avaliar a
densidade demográfica é ponto capital para a estruturação da proposta
urbanística do referido projeto. Para tanto, utilizaremos como parâmetro
os valores descritos por Guilherme Vargas, em 2013, a partir de estudos
referenciais sobre o tema, expostos a seguir.
Densidade
(hab/ha)

Infraestrutura
(gás, água, pluvial, esgoto, elétrica, pavimento)

<200

Instalação e manutenção muito onerosa

200> <450

Ideal

450> <600

Gasta-se menos com infraestrutura

Quadro 02: Parâmetros
de densidade e custo da
infraestrutura. Fonte: Adaptação
de SUPLAN/SMPU, 2020, a partir
de VARGAS, 2013.

Quadro 03: Região Metropolitana
de Belo Horizonte e Belo
Horizonte: Taxas Geométricas
Anuais de Crescimento
Populacional. Fonte: SUPLAN/
SMPU, 2020. Dados: Censo
Demográfico/IBGE, 2000.

Na área de estudo vivem 53.042 habitantes (Censo Demográfico 2010)
em uma área de 414,89ha. Considerando os valores do quadro 02 como
referência, a densidade demográfica é de 127,85hab/ha, número maior que
a densidade municipal, de 71,47hab/ha. No entanto, estes valores podem
ser considerados baixos em termos de instalação e manutenção da
infraestrutura, o que pode acarretar maiores custos. O Mapa 2.2.1 detalha
a densidade demográfica por setor censitário da área de estudo e o Mapa
2.2.2 apresenta o crescimento demográfico na região.

1991/2000

2000/2010

RMBH

2,5

2,4

1,2

BH

1,1

1,5

0,6

Restante RMBH

3,9

3,9

1,7

2.4 Distribuição de renda e desigualdade social
A distribuição da renda per capita dos domicílios na área em estudo
apresenta heterogeneidade entre as faixas de renda. Para as faixas de
renda inferiores (entre meio e um salário mínimo), as proporções de BH
são maiores do que as do território do diagnóstico, exceto para a faixa
“sem rendimento”. Já para as faixas de renda superiores (a partir de “entre
1 e 2 salários mínimos”), os percentuais da área são maiores do que os do
município. Esses dados indicam que a população da área apresenta perfil
de renda mais elevado em comparação ao do município no geral, como
pode ser observado no Gráfico 02. O Mapa 2.4.1 também demonstra que a
área é complexa e apresenta desigualdade social considerável. A porção
Sul possui, relativamente, faixa de renda maior em relação à porção Norte,
o que pode indicar, mais uma vez, a existência de mercado propício para o
adensamento da área. As zonas menos favorecidas economicamente na
porção Sul também justificam maior necessidade de investimentos nessa
parte do território.

2.3 Dinâmica demográfica
No período entre os anos 2000 e 2010, a taxa de crescimento populacional
de Belo Horizonte acompanhou a tendência de queda observada desde a
década de 1970. Nesse período, apesar do processo de metropolização que
vivenciava, assim como outras grandes cidades do país, Belo Horizonte
passou a perder população para cidades do seu entorno. Neste sentido,
se por um lado a capital ainda é responsável por migrações oriundas de
municípios externos à RMBH, por outro, passa a redistribuir população
no interior de sua região metropolitana, de forma que seu crescimento
líquido passou a cair desde então.

Consideram-se abaixo da linha da pobreza aqueles domicílios cuja renda
per capita esteja abaixo de R$64,00. A área de estudo apresenta valor de
3,44%, patamar superior aos 2,64% registrados em Belo Horizonte.

O crescimento populacional é dado pela combinação dos três
componentes da dinâmica demográfica: a mortalidade, a fecundidade e a
migração. Acompanhando a tendência nacional, a RMBH e Belo Horizonte
também tiveram aumento da longevidade média da sua população. Na
RMBH, a expectativa de vida passou de 72,01 em 2000 para 75,94 em 2010,
enquanto que, em Belo Horizonte, saltou de 72,03 em 2000 para 76,37 em
2010.
O Quadro 03 mostra que a taxa de crescimento populacional da RMBH
caiu ao longo do tempo e que a queda foi maior em Belo Horizonte que
no restante da região metropolitana. O aumento da taxa de crescimento
da capital entre 1991/2000, em relação ao período anterior, se deve ao fato
de que a RMBH considerada no cálculo em 2000 é aquela que incorporou
municípios que estavam crescendo mais que Belo Horizonte. No período
2000/2010, a taxa de crescimento da RMBH caiu pela metade em relação
ao período anterior. A população de Belo Horizonte cresceu muito pouco,
com taxa de 0,6% ao ano.

1980/1991

Em termos de desigualdade social, o Índice de Gini (utilizado para
mensurar a distribuição da renda de uma determinada população, em que
0 representa completa igualdade e 1, a extrema desigualdade) demonstra,
como dito, a desigualdade e complexidade da área. Apesar do índice
municipal ser de 0,70, indicando maior desigualdade do que a verificada
para a área (0,65), temos regiões no perímetro da área em estudo que
atingem índices superiores a 0,80 como é detalhado no Mapa 2.4.1.
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Abaixo da linha
da pobreza

Acima de 10 SM

Entre 5 e 10 SM

Entre 3 e 5 SM

Entre 2 e 3 SM

Entre 1 e 2 SM

Entre 1/2 e 1 SM

Entre 1/4 e 1/2 SM

1,4%

Entre 1/8 e 1/4 SM

3,2% 2,3%
0,4%
0,3%

Sem rendimento

0%

10,6%

[3] Segundo o IBGE: Aglomerado
Subnormal é uma forma de
ocupação irregular de terrenos de
propriedade alheia – públicos ou
privados – para fins de habitação
em áreas urbanas e, em geral,
caracterizados por um padrão
urbanístico irregular, carência
de serviços públicos essenciais
e localização em áreas com
restrição à ocupação. No Brasil,
esses assentamentos irregulares
são conhecidos por diversos
nomes como favelas, invasões,
grotas, baixadas, comunidades,
vilas, ressacas, loteamentos
irregulares, mocambos e
palafitas, entre outros.

15,5%

6,0%

Até 1/8 SM

5%

10,5%

10,0%

10%

2.6 Estimativa da população residente em vilas e favelas e em
áreas com irregularidades fundiárias

Gráfico 02: Distribuição
percentual da renda per capita
por faixa de renda. Fonte:
SUPLAN/SMPU, 2020. Dados:
Censo Demográfico/IBGE, 2010.
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2.5 Cor ou raça dos indivíduos

50%

47,0%
42,0%

40%

Quadro 04: Aglomerados
subnormais. Fonte: SMPU/
SUPLAN, 2020. Dados: Censo
Demográfico/IBGE, 2010.
Gráfico 03: Distribuição
percentual de cor ou raça dos
indivíduos. Fonte: SUPLAN/SMPU,
2020. Dados: Censo Demográfico/
IBGE, 2010.

55,0%

A vila Pedreira Prado Lopes está contemplada no programa Vila Viva da
Prefeitura de Belo Horizonte, que prevê a requalificação urbanística das
áreas de vilas e favelas no município e a consequente integração de seus
espaços e habitantes à dinâmica de seu entorno. Estão em andamento
ações de reestruturação urbanística, com intervenções no sistema viário,
tratamento de encostas, desapropriação de habitações e construção de
novos conjuntos, ampliação da infraestrutura e de serviços urbanos em
geral, além de programas de desenvolvimento sócio-organizativo.
A área formada pelas vilas Pedreira Prado Lopes e Senhor dos Passos
possui ocupação consolidada e boa integração com a dinâmica urbana
da região em que se inserem, com destaque para a proximidade com a
região central. Juntas, as vilas compreendem uma área de 28,42ha, o que
corresponde a cerca de 7% da área total em análise. Para a localização
das vilas ver Mapa 3.3.1.
Mais recentemente, no ano de 2017, surgiu uma nova ocupação irregular
na região. Localizada na rua Pedro Lessa, na vila Senhor dos Passos, a
Ocupação Pátria Livre conta com aproximadamente 20 famílias no prédio
de uma antiga fábrica abandonada.

A cor ou raça dos indivíduos é obtida com base na autodeclaração no
Censo 2010. Nota-se que, na área em análise, a maioria da população
é branca (55%), seguida por pardos (35%) e pretos (9%). Amarelos e
indígenas figuram com percentuais mínimos. No nível municipal, a
mesma ordem prevalece. Entretanto, a cor branca não é maioria (47%)
e há uma maior proporção de pardos (42%) e pretos (10%), conforme
mostrado no Gráfico 03.

60%

As áreas analisadas como aglomerados subnormais [3] foram
identificadas a partir dos dados disponíveis no Censo Demográfico 2010 e
da Lei de 11.181/2019, que define as diretrizes de uso e ocupação do solo no
município e delimita as Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS).

Nome

Domicílios

Habitantes

Área (ha)

Habitantes/ha

Pedreira Prado
Lopes

1.278

4.453

15,77

282,40

Senhor dos
Passos

841

2.849

12,65

225,28

Total

2.119

7.302

28,42

256,98

35,0%

30%

2.7 Índice de Vulnerabilidade Social

20%

A metodologia para o cálculo do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS)
adotado, neste estudo, segue o padrão da Prefeitura de Belo Horizonte a
partir do setor censitário. A metodologia permite a leitura do território a
partir da escala pertinente e dados disponíveis, sendo preciso algumas
adequações para atender os fins deste diagnóstico. O Quadro 06 descreve
a composição deste cálculo originalmente adotado pela PBH, ressalvadas
as adaptações necessárias ao presente estudo.

10,0%
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Legenda:
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A partir deste índice, desenvolvido para os setores censitários, foram
calculados os valores médios para a área em análise e para o município
de Belo Horizonte, ponderados pela área do setor censitário. Foram
selecionadas apenas algumas dimensões pela sua maior correlação com
o presente estudo.

2.8 Associações e Organizações Civis

O Quadro 05 resume os principais valores que compõem o Índice de
Vulnerabilidade Social. Para as dimensões Ambiental, Escolaridade e
Econômica, o valor varia de 0 a 100 (quanto maior, melhor). Já o IVS varia
de 0 a 1, sendo que quanto maior, pior.

Para identificação das associações e organizações civis na área, analisouse a base de dados de 2019 do Cadastro Municipal de Contribuintes (CMC).
A partir de tais informações, as associações presentes na região, em
um total de 242, foram identificadas e segmentadas de acordo com as
seguintes áreas de atuação:

Em comparação com o município, a área de estudo apresenta
menor vulnerabilidade social e melhores indicadores em todas as
dimensões. No Mapa 2.7.1 está representado o índice a partir de classes
de vulnerabilidade na qual a 01 representa o IVS muito alto e a 05
representa o IVS muito baixo. O mesmo mapa demonstra, mais uma vez,
a desigualdade social da área em estudo e as discrepâncias marcantes
entre as porções Norte e Sul.
Dimensões
Local

IVS Geral

Ambiental

Escolaridade

Econômica

Área em estudo 0,35

80

54

55

BH

68

38

38

0,51

Quadro 06: Forma de cálculo do
Índice de Vulnerabilidade Social
(IVS) aplicado para a área de
estudo. Fonte: SUPLAN/SMPU,
2020. Dados: Revista Planejar BH,
2000.

Quadro 05 : Valores do IVS e suas
dimensões. Fonte: SUPLAN/
SMPU, 2020. Dados: Revista
Planejar BH, 2000.

• Atividades de associações de defesa de direitos sociais: 85
• Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte: 10
• Atividades de organizações associativas patronais, empresariais ou
profissionais: 6
• Atividades de organizações políticas: 7
• Atividades de organizações religiosas ou filosóficas: 47
• Atividades de organizações sindicais: 29
• Atividades associativas não especificadas anteriormente: 58

Dimensões

Variáveis

Indicadores

Conceito

Ambiental: 0,23

Acesso à moradia: 0,60

Densidade domiciliar: 0,57

Razão entre o número de habitantes e o número ∑ habitantes / ∑ dormitórios
de dormitórios

Qualidade do domicílio: 0,43

Padrão de acabamento médio dos domicílios

∑ [(% de moradias por tipo de padrão
de acabamento) X (nota do padrão de
acabamento)]

Atualizado com dados do Universo do Censo
Demográfico 2010. Utilizada as condições de
domicílio: Adequado (5), Semi-Adequado (3) e
Inadequado (1)

Acesso aos serviços de infraestrutura
urbana: 0,40

Infraestrutura básica

Oferta de serviços de infraestrutura urbana

∑ [(% domicílios com rede de esgoto X 0,4)] +
(% pavimentação x 0,6)]

Atualizado com dados do Universo do Censo
Demográfico 2010

Cultural: 0,18

Acesso à educação

Índice de escolaridade relativa

Razão entre a escolaridade observada para as
faixas etárias correspondentes aos níveis de
ensino considerados e a escolaridade esperada,
em anos de estudo, se todos frequentassem a
escola igualmente

∑ [(pessoas frequentavam 6ª a 8ª série x 0,22) Atualizado com dados do Universo do Censo
Demográfico 2010
+ (pessoas frequentavam 2º grau x 0,25) +
(pessoas frequentavam nível superior x 0,43)/ ∑
(pessoas na faixa etárias x peso por nível)

Econômica: 0,27

Acesso ao trabalho: 0,70

Taxa de ocupação: 0,44

Relação entre a população efetivamente
ocupada e a que, devido à faixa etária,
supostamente estaria ocupada

∑ [população ocupada entre 25 e 50 anos] /
∑ [população entre 25 e 50 anos]

Atualizado com dados do Universo do Censo
Demográfico 2010

Taxa de ocupação formal/informal: 0,56

Relação entre as populações que têm
ocupação formal e informal

∑ [população em ocupação formal] / ∑
[população em ocupação informal]

Atualizado com dados do Universo do Censo
Demográfico 2010

Acesso à renda: 0,30

Renda familiar per capita

Média da distribuição da renda nominal familiar ∑ [ renda média familiar per capita em
per capita
uma faixa de renda x população da faixa / ∑
[população]

Atualizado com dados do Universo do Censo
Demográfico 2010

Jurídica: 0,08

Acesso à assistência jurídica

Acesso à assistência jurídica privada

Taxa da população assistida por defesa privada ∑ [processos assistidos por defesa privada /
em todos os processos que tramitaram naquele ∑ processos assistidos por defesa pública
ano

Não aplicado

Segurança de
sobrevivência: 0,24

Acesso aos serviços de saúde: 0,44

Mortalidade neo e pós-neonatal

Mortalidade Neonatal: de 0 a 27 dias de idade.
Mortalidade Pós-neonatal: de 28 dias a 1 ano
incompleto (11 meses e 29 dias)

∑ [( taxa mortalidade neonatal x 0,6) + (taxa
mortalidade pós natal x 0,4)] x população
abaixo de um ano / ∑ população

Garantia de segurança alimentar: 0,36

Atendimentos de crianças por desnutrição

Número anual de crianças atendidas com
desnutrição em postos de saúde

∑ [crianças atendidas com desnutrição abaixo Não aplicado
de 5 anos] / ∑ [população abaixo de 5 anos]

Acesso à previdência social: 0,20

Benefícios da previdência pública

Total de rendimentos oriundos de
aposentadorias e/ou pensões, para mulheres
acima de 60 anos e homens acima de 65 anos

∑ [rendimentos de aposentadoria + pensão
para idosos] / ∑ população de idosos
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Cálculo

Fonte
Atualizado com dados do Universo do Censo
Demográfico 2010

Não aplicado

Não aplicado

2.9 Atividades econômicas

Quadro 07: Classes CNAE
Serviços mais representativas na
área. Fonte: SUPLAN/SMPU, 2020.
Dados: Cadastro Municipal de
Contribuintes (CMC).

A compreensão do espaço urbano também passa pela análise da
dinâmica econômica de uma região. O objetivo desta seção é mapear as
atividades econômicas que são desenvolvidas na área de estudo de forma
a descrever suas peculiaridades e segmentos mais importantes. A base
de dados é o Cadastro Municipal de Contribuintes (CMC) do ano de 2019.
Com relação à proporção dos grandes setores da economia, a área de
estudo apresenta predominância do setor de Serviços, seguido pelo
Comércio e Indústria. Essa hierarquia é a mesma verificada para o
município como um todo. Entretanto, a área de estudo possui maior
proporção de Comércio e menor de Indústria e Serviços. A distribuição
espacial dos grandes setores em separado está nos Mapas 2.9.1, 2.9.2 e
2.9.3.
70%
59,1%

60%

49,3%

50%
42,3%

40%
30%

Gráfico 04: Participação dos
grandes setores da economia.
Fonte: SUPLAN/SMPU, 2020.
Dados: Cadastro Municipal de
Contribuintes (CMC).

Quadro 08: Classes CNAE
Comércio mais representativas
na área. Fonte: SUPLAN/SMPU,
2020. Dados: Cadastro Municipal
de Contribuintes (CMC).

20%
13,1%
8,3%

0%
Comércio

Indústria

Estabelecimentos

Restaurantes e outros estabelecimentos
de serviços de alimentação e bebidas

714

Cabeleireiros e outras atividades de
tratamento de beleza

397

Atividades jurídicas, exceto cartórios

317

Estacionamento de veículos

175

Atividades de publicidade não
especificadas anteriormente

137

aos percentuais praticados no município, todos os cinco setores da
área em estudo possuem concentrações superiores, indicando vocação
comercial, como já visto no gráfico anterior. Todos esses segmentos
também se concentram, majoritariamente, na área interna à avenida do
Contorno, exceto o de comércio de peças e acessórios para veículos. Este
se localiza, principalmente, no eixo da avenida Dom Pedro II e no bairro
Bonfim como um todo.

27,7%

10%

Classes CNAE

Serviços

BH
Área em estudo

Ao desagregar esses grandes setores em segmentos específicos (Classes
CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas), consegue-se
uma análise mais aprofundada da região. Foram listadas as 5 classes
mais representativas de cada setor e seus respectivos quantitativos de
estabelecimentos.
No setor de Serviços, as 5 primeiras classes CNAE somadas
respondem por cerca de 18,94% do total de estabelecimentos na área.
Comparativamente aos percentuais encontrados em todo o município,
na área em estudo merecem destaques pela concentração superior
os segmentos de: restaurantes, bares e lanchonetes; escritórios de
advocacia e atividades auxiliares da justiça; e estacionamento de veículos.
Já os salões de beleza, barbearias e atividades de estética e as atividades
de publicidade, como promoção de vendas e marketing direto, possuem
menor proporção do que a verificada em Belo Horizonte. De forma geral,
a maior concentração desses estabelecimentos se dá na área interna
à avenida do Contorno e o restante tem distribuição relativamente
homogênea, sem grandes destaques.
No setor de Comércio, as 5 primeiras classes CNAE somadas respondem
por 16,99% do total de estabelecimentos na região. Em comparação
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Classes
CNAE

EstabeleciEstabeleciEstabeleciEstabelecimentos área de mentos área de mentos Belo
mentos Belo
estudo (abs.)
estudo (%)
Horizonte (abs.) Horizonte (%)

Comércio
varejista de
artigos do
vestuário e
acessórios

728

7,93%

10.479

4,58%

Comércio
245
varejista de
outros produtos
novos não
especificados
anteriormente

2,67%

4.821

2,11%

Comércio
de peças e
acessórios
para veículos
automotores

233

2,54%

2.703

1,18%

Comércio
varejista
especializado
equipamentos
de telefonia e
comunicação

185

2,01%

1.004

0,44%

Comércio
varejista
especializado
de tecidos
e artigos de
cama, mesa e
banho

170

1,85%

1.980

0,87%

poder aquisitivo teria dificuldades em se fixar em uma região próxima à
atual em um cenário de aumento de preço dos aluguéis. Esta avaliação foi
feita tendo em consideração os locatários com renda entre 0-6 salários
mínimos, divididos nas faixas entre 0-3 e 3-6 salários mínimos, conforme
dados do Censo Demográfico 2010.

Já no setor industrial, as 5 primeiras classes CNAE representam
apenas 2,80% do total de estabelecimentos na área. Em comparação
com as proporções encontradas no município, destaca-se, na área em
estudo, apenas o setor de impressão de materiais para outros usos,
como publicidade, cardápio, diploma e convite. Somente no Mercado
Novo estão localizadas 30 das 59 empresas deste segmento. Quanto
à localização, pode-se dizer que os estabelecimentos industriais não
estão tão concentrados na área central quanto os outros setores; há uma
distribuição espacial mais homogênea.
Classes
CNAE

EstabeleciEstabeleciEstabeleciEstabelecimentos área de mentos área de mentos Belo
mentos Belo
estudo (abs.)
estudo (%)
Horizonte (abs.) Horizonte (%)

Confecção
de peças de
vestuário,
exceto roupas
íntimas

82

Impressão de
materiais para
outros usos

59

Construção de
edifícios

45

Fabricação de
produtos de
panificação

36

Incorporação de 35
empreendimentos imobiliários

0,89%

0,64%

0,49%

0,39%

3.113

624

1.564

1.694

1,36%

Os percentuais de domicílios alugados com renda entre 0-3 SM (12,42%)
e entre 3-6 SM (10,61%) da área em análise são superiores aos verificados
para Belo Horizonte (Quadro 11). Já o percentual de domicílios alugados
com renda entre 0-6 SM entre todos os domicílios alugados é maior no
município (72,15%) do que na área (68,85%). Os dados discriminados por
setor censitário encontram-se no Mapa 2.10.2.

Quadro 09: Classes CNAE
Indústria mais representativas na
área. Fonte: SUPLAN/SMPU, 2020.
Dados: Cadastro Municipal de
Contribuintes (CMC).

Quadro 10: Distribuição
percentual dos domicílios e
condição de propriedade. Fonte:
SUPLAN/SMPU, 2020. Dados:
Censo Demográfico/IBGE, 2010.

Próprios (%)

Alugados (%)

Cedidos (%)

Área em estudo

60,8%

33,5%

4,9%

BH

72,6%

20,3%

6,5%

Domicílios alugados com renda
entre 0-3 SM (%)

Domicílios alugados com renda
entre 3-6 SM (%)

Domicílios alugados com renda
entre 0-6 SM (%)

Área em estudo

12,4%

10,6%

23,0%

BH

9,2%

5,4%

14,6%

0,27%
Quadro 11: Percentual de
domicílios alugados conforme
a renda do responsável pelo
domicílio. Fonte: SUPLAN/SMPU,
2020. Dados: Censo Demográfico/
IBGE, 2010.

0,68%

0,74%

Construção civil e mercado imobiliário
0,38%

2.151

0,94%

O setor da Construção Civil e do Mercado Imobiliário é de grande
importância na economia do município de Belo Horizonte e o
monitoramento da sua dinâmica é essencial para o planejamento urbano.
Nesta seção são analisados o valor da terra, os projetos aprovados, as
transações de compra/venda de imóveis e as ofertas de lotes, de casas e
de apartamentos para aluguel ou venda, sempre na área de estudo.

2.10 Mercado imobiliário
Condição de propriedade e domicílios

O primeiro item diz respeito aos valores básicos de terreno para cálculo
do ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis). O município é
dividido em zonas homogêneas de mesmo valor, de tal maneira que o
valor reflita a infraestrutura e a demanda por solo em cada zona.

A área em estudo conta com 18.693 domicílios, 18.394 destes são
particulares permanentes e os outros 299, coletivos. A condição
de propriedade dos imóveis é um item de grande importância a ser
avaliado, pois moradores não proprietários dos domicílios podem ser
mais suscetíveis à realocação em virtude do aumento do preço do
aluguel ou da venda do imóvel para implantação de novas edificações.
Conforme dados do Censo Demográfico 2010, Belo Horizonte apresentava
predominância de imóveis próprios, alcançando aproximadamente 73%
dos domicílios, e cerca de 20% de domicílios alugados. Já a área em
estudo apresenta percentual menor de domicílios próprios, cerca de
61%, e maior de alugados, 33% (Quadro 10). O Mapa 2.10.1 demonstra a
concentração de domicílios alugados por setor censitário na área de
estudo. Quando se considera, além da condição de propriedade, a renda
domiciliar, o quadro sofre sensíveis diferenças. Tal situação demonstra
uma situação de maior vulnerabilidade que a anteriormente citada, pois,
além de não deter a propriedade dos domicílios, a população com menor

O Mapa 2.10.3 permite identificar cinco grandes zonas de valor de terreno
para a área. A mais valorizada corresponde à região central, desde a
Praça da Estação até a avenida Bias Fortes, cujos valores chegam a um
máximo de R$ 8.800,00/m². Em seguida está a região do Barro Preto,
com valores de R$ 3.500,00 a R$ 6.800,00/m². Como terceira área mais
valorizada (de R$ 1.500,00 a R$ 3.500,00/m²) tem-se o eixo das grandes
avenidas: Contorno, Tereza Cristina, Nossa Senhora de Fátima, Dom Pedro
II e Presidente Antônio Carlos. O miolo dos bairros fora da avenida do
Contorno figura como quarta área mais valorizada. Nos bairros Carlos
Prates, Bonfim, Lagoinha, São Cristóvão e Colégio Batista o valor chega
até a R$ 1.500,00/m², aproximadamente. Já na vila Pedreira Prado Lopes e
na vila Senhor dos Passos esse número está em R$ 380,00/m².
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A base de projetos com aprovação inicial na Subsecretaria de Regulação
Urbana (SUREG) na Prefeitura de Belo Horizonte é indicativo de interesse
do mercado imobiliário e foi analisada no período de janeiro de 2013 a
setembro de 2019. Dos 120 projetos com aprovação inicial para a área
nesse período, 62 são de uso não residencial, 41 de uso residencial e 17
de uso misto. Os dados estão representados no Mapa 2.10.4. É relevante
dizer que boa parte da área em análise já possuía previsão de Operação
Urbana Consorciada, o que limitava o Coeficiente de Aproveitamento
(CA) em 1, visando a recuperação do valor da terra quando da realização
das intervenções e melhorias urbanas oriundas da operação. Com
isso, algumas áreas ainda não tiveram todo seu potencial aproveitado,
principalmente nos bairros Bonfim, Carlos Prates, Barro Preto e Centro.
Quanto à localização dos projetos aprovados, 42% dos projetos estão
localizados na área interna à avenida do Contorno, correspondendo a 50
dos 120 projetos identificados. Os bairros que se destacam são Barro Preto
(27 aprovações), Centro e Bonfim (23 aprovações cada).

Novamente, o bairro Barro Preto tem o maior valor médio do m²
(R$ 5.244,00) e o bairro São Cristóvão, o menor (R$2.991,00), conforme
Quadro 12.
Quadro 12: Valor médio do m² por
bairro - Apartamento, Casa e Lote
Vago. Fonte: SUPLAN/SMPU, 2020.

Outro dado relevante para o setor imobiliário e indicativo de interesse
de mercado é o de transações de imóveis com base no ITBI. Os dados
são do período de janeiro de 2014 a agosto de 2019 e estão representados
no Mapa 2.10.5. De certa maneira, o resultado corrobora com a base
de projetos com aprovação inicial quanto aos locais mais dinâmicos.
Percebe-se grande concentração de transações nos bairros Centro e
Barro Preto, principalmente nos arredores da Praça Raul Soares. Juntos,
ambos concentraram 66% das transações no período, em relação a todos
os 11 bairros do perímetro da área, Barro Preto com 35% e Centro com 31%
das transações. Após aparecem os bairros Carlos Prates e Lagoinha, com
12% e 8% respectivamente. Essa tendência era esperada, pois é a área
mais verticalizada da região em estudo, comportando grande número de
imóveis. Outro ponto de destaque no mapa em quantidade de transações
é o Conjunto IAPI, que possui quase 1.000 apartamentos.

Bairro

Apartamento

Casa

Lote vago

Aluguel
(R$/m²)

Venda
(R$/m²)

Aluguel
(R$/m²)

Venda
(R$/m²)

Venda
(R$/m²)

Barro Preto

20,46

5.244

30,43

6.474

5.534

Bonfim

14,47

3.593

12,68

3.057

1.563

Carlos Prates

14,75

4.204

12,48

3.399

2.072

Centro

17,23

4.775

21,44

4.791

3.487

Colégio Batista

17,59

4.944

14,71

4.017

2.460

Lagoinha

13,55

3.622

12,49

2.825

1.457

São Cristóvão

11,62

2.991

14,45

3.404

1.511

Santo André

11,63

4.001

12,72

3.314

860

Média

16,96

4.672

17,23

3.954

2.304

Desvio padrão

3,08

772

6,40

1.204

1.505

Já para casas, observa-se maior concentração nos bairros Colégio Batista,
Barro Preto e Carlos Prates, conforme Mapa 2.10.7. O valor médio do m²
para aluguel é de R$ 17,23. O bairro Barro Preto tem o maior valor médio do
m² (R$ 30,43), enquanto os bairros Carlos Prates e Lagoinha apresentam
os menores (R$ 12,48 e R$ 12,49, respectivamente). Para venda, o valor
médio do m² é de R$ 3.954,00, sendo que o bairro Barro Preto tem o maior
valor médio do m² (R$ 6.474,00) e o bairro Lagoinha, o menor (R$ 2.825,00).
Para lotes vagos, foram analisados somente anúncios de venda e
percebe-se uma distribuição espacial mais homogênea, conforme Mapa
2.10.8. O valor médio de venda foi de R$ 2.304,00/m². O bairro Barro Preto
possui o valor médio do m² mais alto (R$ 5.534,00) e o bairro Santo André,
o mais baixo (R$ 860,00). Os bairros com maiores valores para lote vago
são Barro Preto e Centro, pois são áreas centrais e também com maiores
coeficientes de aproveitamento.

Também foram analisados dados de oferta de imóveis (apartamento,
casa, lote vago, sala e loja) para aluguel ou venda, cuja fonte são portais
imobiliários e o período de coleta foi de outubro de 2017 a novembro de
2018. Ressalta-se que a amostra coletada não tem relevância estatística,
não podendo, portanto, ter seus resultados generalizados para a
população. No entanto, podem representar indícios importantes se a
análise for conjugada com outros dados.

Já para os imóveis não residenciais, quanto às salas comerciais, os bairros
Lagoinha, São Cristóvão e Santo André não apresentaram dados para
aluguel e venda, e o bairro Bonfim não apresentou dados somente para
venda. Percebe-se que quase toda a concentração de anúncios de sala se
localiza no Centro, próximo à Praça Sete e Praça Raul Soares, e no bairro
Barro Preto, nas imediações da avenida Augusto de Lima. Quanto ao valor
de aluguel, o bairro Barro Preto pratica o maior valor médio do m² (R$
32,43) e o bairro Bonfim, o menor (R$ 15,68). Já para a venda, o bairro Barro
Preto também possui o maior valor médio do m² (R$ 8.608,00); na outra
ponta, está o Carlos Prates com o menor valor médio do m² (R$ 3.685,00).

Foram selecionados os principais bairros que têm interseção com a área
em análise, a saber: Barro Preto, Bonfim, Carlos Prates, Centro, Colégio
Batista, Lagoinha, São Cristóvão e Santo André. Os anúncios, portanto, são
relativos a toda a área dos bairros listados, podendo estar, ou não, dentro
do perímetro em estudo.
Com relação à proporção de anúncios de aluguel e venda, cerca de 28%
são de aluguel e os outros 72% de venda. Para apartamentos, há destaque
na concentração de anúncios no Centro, parte do bairro Barro Preto
próxima à Praça Raul Soares e bairro Colégio Batista, conforme Mapa
2.10.6. O valor médio do m² para aluguel é de R$ 16,96. O Barro Preto é o
bairro com o maior valor médio do m² (R$ 20,46) e os bairros São Cristóvão
e Santo André possuem os menores valores médios (R$ 11,62 e R$ 11,63,
respectivamente). Para venda, o valor médio do m² é de R$ 4.672,00.

O Quadro 13 demonstra que, com relação aos anúncios de lojas, também
há clara concentração nos bairros Centro e Barro Preto, com destaque
para as imediações da avenida Augusto de Lima próximo à Praça Raul
Soares. Apenas o bairro Bonfim não dispunha de dados para venda. O
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Centro é o bairro com maior valor médio do m² para aluguel (R$ 33,66);
com menor valor figura o bairro Bonfim (R$ 16,78). Já para venda, o maior
valor médio do m² está no bairro Barro Preto (R$ 5.923,00) e o menor, no
bairro Lagoinha (R$ 2.357,00).

Em relação aos estabelecimentos, é possível afirmar, pelos dados
regionalizados de baixas, que os setores mais afetados foram os
seguintes: restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de
alimentação e bebidas, varejo de artigos do vestuário e acessórios,
publicidade e cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza.
Padrão identificado em quase todas as Regionais.

O Mapa 2.10.9 e o 2.10.10 referem-se à concentração de anúncios de lojas e
de salas respectivamente.
Bairro

Sala

Loja

Aluguel
(R$/m²)

Venda
(R$/m²)

Aluguel
(R$/m²)

Venda
(R$/m²)

Barro Preto

32,43

8.608

33,66

5.923

Bonfim

15,68

-

16,78

-

Carlos Prates

20,66

3.685

21,18

3.093

Centro

22,48

4.296

36,64

5.710

Colégio Batista

17,72

5.133

23,91

4.413

Lagoinha

-

-

25,13

2.357

São Cristóvão

-

-

17,67

3.373

Santo André

-

-

21,19

3.690

Média

21,80

5.431

23,68

3.868

Desvio padrão

6,50

2.200

7,17

1.339

Quadro 13: Valor médio do m²
por bairro - Salas e Lojas. Fonte:
SUPLAN/SMPU, 2020.

Pandemia de COVID-19
A pandemia de COVID-19 impactou de diferentes formas todos os países
e cidades do mundo. Apesar de ser um fato recente e que demanda mais
investigações, nos setores econômicos e no mercado imobiliário algumas
consequências são evidentes, qualquer que seja a região analisada.
A partir de dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
(SMDE/PBH) desagregados por regiões administrativas é possível
destacar algumas possíveis ocorrências, inclusive para a área em
estudo. Em relação às novas atividades econômicas, mais da metade das
aberturas de pessoas jurídicas entre janeiro e novembro de 2020 foram
MEIs (Microempreendedores Individuais). Em parte, isso poderia significar
um processo de formalização da atividade econômica, porém, isto já
resulta do cenário de medidas necessárias de distanciamento social. No
Brasil, durante o primeiro semestre de 2020, houve recorde de abertura
de MEIs segundo dados do Portal do Empreendedor do governo federal.
Tal crescimento está associado à busca por fonte de renda devido ao
aumento do desemprego. Ou seja, a formalização e o empreendedorismo
dentro da área devem ser analisadas com cautela, tratando-se mais de
uma necessidade do que oportunidade.
Na área, até fevereiro de 2021, residiam 7.695 beneficiários cadastrados
na política de distribuição de cestas básicas para populações vulneráveis
implementada pela Prefeitura de Belo Horizonte. Esse número representa
aproximadamente 15% da população da área. Esse mesmo percentual
para todo o município era de aproximadamente 11%. Em ambos, não são
contabilizados os beneficiários de famílias de estudantes matriculados na
rede municipal de educação.
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03.
Uso e ocupação do solo
O objetivo deste capítulo é apresentar a caracterização geral dos usos
e das formas de ocupação praticados na área em estudo, observando
as diferenças, as semelhanças e as suas continuidades, nas diferentes
porções e escalas do território. Outro objetivo é o diagnóstico, no
mesmo perímetro, do parcelamento do solo, avaliando os problemas e
os potenciais em relação ao sistema viário, à configuração das quadras,
às tipologias, dentre outros aspectos. Este capítulo fará ainda a análise
da legislação urbanística vigente no território em estudo, bem como o
potencial de renovação e dinâmica de transformação, além do déficit
habitacional e oferta de habitação.

3.1 Caracterização do uso e da ocupação do solo
A área apresenta características de uso e ocupação do solo distintas
entre as porções Norte e Sul, bem como ao longo do eixo do ribeirão
Arrudas. Na porção Norte existe maior diversificação de uso, com
predomínio do residencial, como pode ser observado no Mapa 3.1.1.
O uso não residencial concentra-se ao longo da avenida Presidente
Antônio Carlos, da avenida do Contorno, da avenida Nossa Senhora de
Fátima, da avenida Dom Pedro II, da rua Bonfim, da rua Além Paraíba e
da rua Arceburgo. Existem, em menor proporção, imóveis de uso misto
espalhados em toda a porção Norte, principalmente ao longo da rua
Itapecerica.
Já na porção Sul, prevalece o uso comercial. Existem, também, alguns
imóveis de uso misto principalmente na avenida Olegário Maciel, na rua
dos Tupinambás, próximo à avenida do Contorno e próximo à Praça Raul
Soares, e na rua Rio Grande do Sul.
Nas duas porções, verificam-se edificações de uso misto, distribuídas
pelo território, porém, concentradas principalmente nas esquinas dos
quarteirões e ao longo das vias articuladoras de maior relevância. Toda a
região em análise é consolidada, refletindo na escassez de lotes vagos,
que se concentram no encontro da avenida do Contorno com a avenida
Nossa Senhora de Fátima, na esquina das ruas Arceburgo e Caparaó, e na
esquina das ruas Bonfim e Borda da Mata.
A porção Norte da área apresenta predomínio da tipologia residencial
unifamiliar com edificações de até quatro pavimentos, sendo a maioria de
um ou dois pavimentos. Essa característica é protegida por deliberações
do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município (CDPCMBH), como a Deliberação nº 193/2016, de 15/12/2016, que reconheceu o
valor cultural dos bairros Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates. A tipologia de
ocupação é demonstrada pelo Mapa 3.1.2.
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Fotografia 04: Rua Sapucaí.
Fonte: Site O Beltrano.

Dentre os imóveis destinados ao uso não residencial na porção Norte,
temos a presença de galpões, alguns de grande porte e construídos
recentemente. Essas edificações servem para depósito de ferro velho
e sucatas e, às vezes, são intercalados com exemplares de arquitetura

característica do início do século XX, como o ecletismo e o art déco. Os
galpões estão localizados primordialmente na avenida Dom Pedro II, na
avenida Presidente Antônio Carlos, na rua Além Paraíba e na rua Bonfim.

afastadas das vias articuladoras de maior relevância, sejam elas arteriais
ou coletoras. Essas características demonstram a horizontalidade dessa
porção. De fato, analisando os coeficientes de aproveitamento praticados,
percebe-se a predominância do CA entre 0 e 0,5. Há ainda equipamentos
de grande porte, entre eles o Hospital Odilon Behrens, as instalações da
Secretaria de Segurança Pública, o Mercado da Lagoinha e o Conjunto
IAPI. Pontualmente, encontram-se clubes esportivos e sociais na região
da Lagoinha/Bonfim.

Na porção Norte, há também comércio de pequeno porte, como próximo
à Praça do Peixe, onde estão localizadas peixarias e outras lojas. Essa
característica também é notada, por exemplo, na rua Itapecerica, com
antiquários e lojas de móveis, entre outros. A avenida Nossa Senhora de
Fátima e a avenida Dom Pedro II contam com várias oficinas, borracharias
e outros comércios automotores de pequeno e médio porte, além de
bancos, lojas de azulejos, entre outros. Em relação ao comércio de maior
porte, temos a presença de supermercados na rua Além Paraíba, todavia,
os maiores comércios concentram-se na avenida Presidente Antônio
Carlos, na Avenida Dom Pedro II e na Avenida Nossa Senhora de Fátima,
com a presença de supermercados, centros automotivos, concessionárias
de automóveis, entre outros.

A área do bairro Lagoinha e adjacências é marcada, portanto, pelo
predomínio do uso residencial, porém apresenta diversidade de usos, na
condição de extensão ou complementaridade em relação ao Hipercentro,
notadamente na região do Terminal Rodoviário e no entorno da avenida
Dom Pedro II.
A porção Sul se destaca pela oferta de bens e serviços, possibilitada pela
facilidade de acesso. Destaca-se nessa porção a presença de comércio e
serviços de expressão metropolitana, de estrutura dinâmica e complexa.
O uso não residencial da área central apresenta transbordamento para
os bairros do entorno, como o bairro Floresta. Além disso, esse uso ocupa
praticamente a totalidade das quadras a Leste da Praça Rio Branco e
da Estação Rodoviária. Nas quadras a Oeste, os usos não-residenciais,
embora em maior número, passam a dividir espaço com edificações de
uso misto, em especial nas ruas Tupinambás e Guaranis, nesta última
em sua extremidade próxima à rua dos Tupis e à avenida Amazonas.
Assim, na região do Hipercentro e do Barro Preto predominam edifícios
comerciais, lojas, conjuntos de lojas, galerias, supermercados, bancos e
mini shoppings de bairro.

Estudos desenvolvidos na Escola de Arquitetura da UFMG demonstram
indícios da existência de arranjo produtivo local, ou, também chamado de
sistema produtivo local na região da Lagoinha. Esse conceito é utilizado
para descrever, em uma determinada área, um número significativo
de empreendimentos e de indivíduos que possuem atuação em torno
de atividades produtivas predominantes e que compartilhem de
formas comuns de cooperação e de governança. Assim, esses arranjos
agrupariam no território agentes econômicos, políticos e sociais que
apresentariam vínculos mesmo que incipientes. (CASTRIOTA, SOUSA, p.5).
O estudo em questão aponta a necessidade de aprofundar na pesquisa
da existência de um sistema produtivo local no bairro Lagoinha. O
conhecimento aprofundado desse “arranjo” ajudaria a orientar políticas
públicas de revitalização urbanística e de desenvolvimento econômico
que reforçariam a identidade local e diminuiriam a possibilidade de
gentrificação e de substituição de comércios tradicionais, uma das
principais preocupações do Plano Centro-Lagoinha. Dessa forma, o
monitoramento do comércio tradicional do bairro após a implementação
do Plano poderá utilizar-se dessa metodologia de estudo, em diálogo com
trabalhos acadêmicos e com grupos de pesquisa que atuam na região.
(CASTRIOTA, SOUSA, p.1)
As vilas Senhor dos Passos e Pedreira Prado Lopes [4], possuem alta
taxa de ocupação com uso predominante residencial, com a presença
de edificações de uso misto, de comércio local, de espaços de cultura
e de religiosidade. Na vila Pedreira Prado Lopes, a tipologia do Conjunto
Habitacional Araribá contrasta com o traçado orgânico e a ocupação
mais horizontalizada e adensada da vila. A vila Senhor dos Passos
possui concentração de práticas, lugares e pessoas relacionadas às
religiosidades principalmente afro-brasileiras. Já na vila Pedreira Prado
Lopes, os lugares relacionados às religiões católica e evangélica são mais
abundantes. Nas proximidades das vilas, a Ocupação Pátria Livre articula
o uso residencial a um espaço cultural.
Na região da Lagoinha e adjacências, de relevância cultural, como dito
anteriormente, predominam tipologias residenciais unifamiliares de
um ou dois pavimentos, como sobrados e edificações de usos mistos,
geralmente com comércio ao nível da rua e residência no pavimento
superior ou no fundo do lote. Isso ocorre, especialmente, nas áreas mais

As áreas do Hipercentro descritas acima são atravessadas pelo corredor
de pistas e estações segregadas de BRT/MOVE, ao longo das avenidas
Santos Dumont e Paraná, passando pela Praça Rio Branco, no entorno
da Estação Rodoviária. Ao longo dessas avenidas existe uma intensa
atividade comercial, potencializada pelo acesso ao sistema de transporte,
caracterizando uma importante centralidade urbana e metropolitana.
No bairro Centro, a área é caracterizada ainda por usos institucionais,
comerciais e equipamentos de transporte, como o Terminal Rodoviário
de Belo Horizonte e as estações do MOVE. A leste da avenida Afonso
Pena destaca-se o comércio popular de rua e grandes equipamentos
como o Uai Shopping, Shopping Oiapoque e Shopping Tupinambás. A
oeste da avenida Afonso Pena, destaca-se o comércio especializado de
produtos dos setores de elétricos/eletrônicos, madeireiro, de máquinas
e ferramentas. O comércio especializado desta porção do Centro se
estende para o bairro Barro Preto, que se destaca também pela presença
de comércios do setor da moda e de equipamentos como o Fórum
Lafayette e o Clube do Cruzeiro Esporte Clube.

[4] As vilas Senhor dos Passos
e Pedreira Prado Lopes tiveram
seus Planos Globais Específicos
(PGE) elaborados e receberam
sucessivos investimentos
para execução de obras de
urbanização por meio do
Orçamento Participativo, do
Programa Vila Viva/PBH, de
programas de fomento nacionais
e internacionais e do Programa
de Aceleração do Crescimento do
Governo Federal (2007 a 2016).
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A porção central apresenta grande variação tipológica, concentrando as
maiores altimetrias, com alta densidade construtiva. No Hipercentro há
predomínio da verticalização não residencial, enquanto no bairro Barro
Preto há uma combinação entre edifícios verticais de comércio e serviço
e a tipologia de galpões em número maior que no Hipercentro. Nesta
porção, as tipologias arquitetônicas de usos comerciais subdividem-se
em edifícios comerciais, galerias e mini shoppings de bairro, lojas em

edifícios e em galerias, lojas ou conjunto de lojas e shoppings centers.
Essas tipologias são encontradas especialmente nas ruas do entorno da
Praça Rio Branco.

terreno. Esse fato contrasta com a área central e do bairro Barro Preto
que apresentavam lotes e ocupações mais uniformes.
A planta cadastral produzida em 1942 mostra a presença de vila na região
do bairro Carlos Prates e concentração de edificações na região da Praça
Vaz de Mello. A planta conta com a avenida Presidente Antônio Carlos,
uma das avenidas radiais propostas na gestão de Juscelino Kubitschek,
que contribui para a desarticulação do bairro Lagoinha.

A Oeste do Hipercentro, adentrando o bairro Barro Preto, continua a
predominar os usos não-residenciais, com distribuição relativamente
uniforme de edificações de uso misto, com maior concentração nas
proximidades da Praça Raul Soares e no quarteirão triangular formado
pelas ruas Araguari, Tupis e avenida Bias Fortes. Nessa porção da área de
estudo, observa-se aumento na quantidade de lotes vagos em relação às
áreas anteriores. A proporção e distribuição de edificações de uso misto
se mantém em relação às quadras do Hipercentro localizadas a Oeste.
E, por fim, uma pequena parte do bairro Prado, a Oeste, é composta de
galpões comerciais.

Como dito, a desarticulação viária e de pedestres é característica da área
em estudo. Isso fica evidente entre a porção Sul, na região Central, e a
Norte, no bairro Lagoinha e adjacências (a mais emblemática, em função
do complexo viário e linha férrea) e também entre regiões internas a esta
última.
Algumas vias articuladoras concentram ao longo de si edificações
de uso não-residencial. Essa diversidade ocorre apesar da precária
articulação física para pedestres com a porção central e contrasta com a
homogeneidade de suas áreas contíguas a Leste (bairros Colégio Batista
e Concórdia) e Oeste (bairro Santo André), em que predominam os usos
residenciais.

3.2 Parcelamento do solo e irregularidade fundiária
A Comissão Construtora da Nova Capital (CCNC) utilizou o leito do
ribeirão Arrudas, na atual região dos bairros Lagoinha e Carlos Prates,
para delimitar e separar a Zona Urbana e a Zona Suburbana. A Planta
Cadastral da CCNC demonstra que a região dos córregos da Lagoinha e do
Pastinho, localizados na porção Norte da área em estudo, era alagadiça,
todavia já existiam edificações na área; isso indica que a região era
ocupada antes da inauguração da cidade.

Há escassez de parques na área em estudo, em especial na porção Norte.
Por outro lado, notam-se tipologias com potencial de atender a essa
demanda por espaços públicos de fruição e convivência, como as áreas
residuais do complexo da Lagoinha e lotes desocupados ou subutilizados
ao longo da linha férrea e no interior das quadras.

A porção Sul da área em estudo, inserida no perímetro da avenida do
Contorno, corresponde à área urbana da planta da CCNC com traçado
regular, quadras com extensão de 100 x 100 metros, e lotes com área
média de 500 metros quadrados. O encontro desse traçado com a avenida
do Contorno e o vale do ribeirão Arrudas gerou quadras com desenho
irregular e heterogêneas e propiciou a instalação de grandes galpões.

O sistema viário da região da Lagoinha combina vias principais de acesso
ao interior do bairro, acompanhando a meia encosta ou linha de cumeada
(caso das ruas Itapecerica e Além Paraíba), e vias secundárias de alta
declividade, ortogonais à encosta e predominantemente descontínuas. O
padrão de loteamento utiliza lotes de pequenas dimensões no interior do
bairro e lotes maiores nos limites, sobretudo em relação à área lindeira
ao centro da cidade e avenida Presidente Antônio Carlos, geralmente
ocupados por galpões, que têm presença expressiva em todo o perímetro,
com exceção do hipercentro, e grandes equipamentos.

A região dos bairros Lagoinha e Colégio Batista não seguiu o traçado
da Zona Urbana desenhada pela CCNC. A topografia da região, além
de barreiras como o ribeirão Arrudas, a linha férrea e o cemitério, não
favorecem a articulação entre as porções Norte e Sul e contribuíram para
o traçado urbano da área com quadras de perfil heterogêneo. Essa área,
nos primeiros anos da capital, abrigou uma população economicamente
desfavorecida que habitava em casas construídas irregularmente. Isso
fica evidente no Relatório do Prefeito Flávio Fernandes dos Santos
(1922-1926), apresentado ao Conselho Deliberativo no ano de 1922.
No documento, o chefe do executivo municipal explica que parte das
ocupações da região da Lagoinha, na 6ª Seção Suburbana, são provisórias
e construídas sem licença da Prefeitura. No mesmo Relatório, o Prefeito
explica que foi autorizada a construção de vilas, em 300 novos lotes,
atrás do cemitério. Ainda na década de 1920, os terrenos das ex-colónias
foram parcelados em lotes, o que, num primeiro momento, incentivou a
construção de edificações ao longo dos itinerários de bondes em novos
loteamentos empreendidos por particulares.

A porção do bairro Lagoinha e adjacências apresenta parcelamento
descontínuo, possui capacidade viária restrita e problemas de articulação
agravados pelo relevo acidentado. Além disso, o conjunto de intervenções
viárias realizadas ao longo dos anos também agravaram a articulação da
região. Esses empreendimentos dividiram a área e descaracterizaram a
porção do entorno imediato do Complexo da Lagoinha, a partir da década
de 70, e o entorno imediato do eixo da avenida Presidente Antônio Carlos,
devido às intervenções e desapropriações visando o alargamento da
mesma.
As vilas Pedreira Prado Lopes e Senhor dos Passos possuem problemas
de articulação espacial com os bairros vizinhos, porém apresentam
potencial de melhoria de conexões de pedestres com vias articuladoras
de relevância do entorno.

As plantas cadastrais de 1928/1929 demonstram a existência de lotes
aprovados e de edificações próximas ao cemitério, à avenida Dom Pedro
II, às ruas Além Paraíba, Itapecerica e Bonfim. Todavia, é possível notar
vários lotes vagos, principalmente nas regiões com declividade maior do
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Próximo às ruas Além Paraíba e Itapecerica existem várias áreas não
parceladas ou com parcelamento irregular. Observa-se uma série de

trechos de loteamentos privados com algum tipo de irregularidade
urbanística nos bairros Lagoinha e São Cristóvão. As demais áreas
irregulares estão nas vilas e favelas e constituem, portanto, Zonas
Especiais de Interesse Social 1 (ZEIS-1).

A porção central foi uma das primeiras a ser ocupada, pois abarca parte
da Zona Urbana planejada por Aarão Reis e os bairros pericentrais. O
parcelamento dentro da avenida do Contorno segue o projeto original
da cidade, que combina a grelha ortogonal com a inserção de diagonais
principais de deslocamento entre elementos de maior importância. Nos
bairros do entorno, Colégio Batista e Floresta, a situação é oposta, já que
existe um tipo de parcelamento não ortogonal, que caracterizava a região
suburbana, geralmente consolidada ao longo dos antigos eixos viários.

Não foram identificadas áreas públicas desocupadas de tamanho
significativo, com exceção das residuais do Complexo da Lagoinha.
A maioria desses terrenos públicos com tamanho significativo estão
inseridos em ZEIS-1. As demais áreas públicas estão ocupadas por
equipamentos públicos, praças e áreas de lazer, como a do conjunto IAPI.

Na porção central existem poucos lotes vagos, alguns deles são utilizados
como estacionamento, como no caso de dois lotes contíguos em frente
ao baixio do viaduto Sarah Kubitschek, na rua do Acre, e um outro
localizado na confluência da avenida Bias Fortes, rua Tamoios e avenida
do Contorno.

A praça / mirante localizada no topo do túnel Prefeito Souza Lima,
que interliga o Complexo da Lagoinha e a avenida Cristiano Machado,
destaca-se como espaço público relevante. Essa praça contém espaços
qualificados para fruição pública, entretanto, as ruas de acesso carecem
de qualificação de passeios, o que incentivaria o uso desse espaço. As vias
de acesso são as ruas Sabará e Ubá, ambas localizadas no bairro Colégio
Batista.

Em toda a porção central considerada existem três pontos definidos
como praças, sendo elas a Praça Rio Branco, e duas pequenas praças
resultantes do sistema viário – uma delimitada pela avenida Oiapoque,
rua São Paulo e avenida do Contorno, com necessidade de arborização e
qualificação para permanência, e outra, melhor qualificada e arborizada,
delimitada pelas ruas Tupinambás, Rio Grande do Sul e avenida do
Contorno.

As áreas residuais do complexo viário da Lagoinha e os baixios de
viadutos são lugares com potencial para atender à demanda por espaços
públicos qualificados, com potencial de qualificação voltada ao tráfego
de pedestres, no sentido da conexão entre as duas regiões em estudo,
além da fruição pública e permanência. Esses espaços são evitados por
parte da população e servem de abrigo a moradores de rua em condições
sociais precárias. Não são, portanto, lugares sem uso, e por isso, as
propostas para esses lugares, sejam para melhorar as condições de
acesso ou para fruição pública, devem ser acompanhadas da inclusão na
cidade desses moradores.

O Mapa 3.2.1 representa as áreas irregulares e não parceladas.

3.3 Legislação urbanística
O Plano Diretor de Belo Horizonte (Lei nº 11.181/2019) institui uma
classificação para ordenamento territorial baseado na compreensão
da capacidade de suporte das regiões e da dinâmica da cidade,
contextualizadas e reconhecidas a partir do diagnóstico multissetorial
desenvolvido durante a elaboração dos Planos Diretores Regionais (Belo
Horizonte, 2012). As classificações foram instituídas dentro de uma lógica
de critérios gradativos relativos à preservação de atributos ambientais
e culturais e à capacidade de adensamento construtivo e populacional.
Essas categorias de estruturação urbana sustentam o zoneamento do
Município nas seguintes zonas e áreas:

No bairro Lagoinha e adjacências existem alguns lotes vagos, pequenos
e dispersos, o que reflete a consolidação da ocupação do espaço. De
forma pontual, é possível aferir terrenos edificados considerados vagos
a partir de base de dados do IPTU, sendo que alguns deles abrigam usos
atividades como estacionamento e outros usos não identificados nessa
fase de diagnóstico. Os lotes localizados no entorno de equipamentos
religiosos e culturais merecem atenção devido à importância de se
reforçar a boa inserção e diálogo entre as edificações e os usos como
estratégia de requalificação e manutenção da vitalidade e diversidade nos
bairros localizados na porção Norte da área em estudo.

• Zonas de Preservação Ambiental (PA-1, PA-2 e PA-3);
• Zonas de Ocupação Moderada (OM-1, OM-2, OM-3 e OM-4);
• Zonas de Ocupação Preferencial (OP-1, OP-2 e OP-3);
• Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS-1 e ZEIS-2);
• Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS-1 e AEIS-2);
• Áreas de Diretrizes Especiais (ADE);
• Áreas de Grandes Equipamentos (AGEUC e AGEE);
• Áreas de Centralidade (regional e local);
• Áreas de Conexões Ambientais (conexões verdes e conexões de fundo
de vale);
• Áreas de Projetos Viários Prioritários (PVP).

No bairro Carlos Prates percebem-se quadras extensas e
descontinuidades das vias, dificultando a articulação interna e externa ao
bairro. Isso se deve à irregularidade do parcelamento de algumas áreas
ou pela existência de equipamentos e imóveis tombados. Além disso, o
parcelamento se origina das antigas colônias agrárias que abasteciam
Belo Horizonte em seus primórdios. Os problemas de articulação também
ocorrem devido à topografia e às barreiras como a linha do metrô.
Algumas quadras possuem face extensa, como as localizadas entre ruas
Rio Espera e Rio Casca e as quadras entre as ruas Bonfim, Além Paraíba
e Itatiaia, que, devido à extensão, dificultam o acesso de pedestres às
estações de metrô próximas.

O perímetro em estudo abrange uma diversidade de zonas e áreas.
No bairro Carlos Prates, a área verde no viaduto Dona Helena Greco é
caracterizada como Zona de Preservação Ambiental 1 (PA-1). A zona
PA-1 destina-se à proteção ambiental e paisagística muito alta, cuja
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possibilidade de ocupação e utilização é condicionada ao cumprimento de
parâmetros urbanísticos restritivos em função da presença de atributos
ambientais e paisagísticos relevantes ou da necessidade de recuperação,
equilíbrio e manutenção de sua qualidade ambiental.

elevada, compatíveis com a capacidade de suporte local. As áreas OP-3
incluídas na área de estudo possuem grandes atrativos de público do
município e região metropolitana.
As vilas Pedreira Prado Lopes e Senhor dos Passos são caracterizadas
como Zonas Especiais de Interesse Social 1 (ZEIS-1). As ZEIS-1 são áreas
de ocupação desordenada e espontânea, com predomínio de população
de baixa renda, nas quais há interesse público em promover a qualificação
urbanística por meio da implantação de programas habitacionais de
urbanização e regularização fundiária.

No bairro Lagoinha, a Arena Pitangui é caracterizada como Zona de
Preservação Ambiental 2 (PA-2). A zona PA-2 destina-se à proteção
ambiental e paisagística alta, cuja possibilidade de ocupação e utilização
é condicionada ao cumprimento de parâmetros urbanísticos que
permitam conciliar a preservação do patrimônio histórico, cultural,
arqueológico, natural ou paisagístico, a amenização de situações de risco
geológico e a recuperação, o equilíbrio e a manutenção de qualidade
ambiental, com baixas densidades construtiva e populacional.

Dentro do perímetro em estudo, duas áreas são demarcadas como Áreas
Especiais de Interesse Social 1 (AEIS-1). As AEIS-1 são áreas destinadas
à implantação de empreendimentos de interesse social, compostas de
áreas vazias e edificações existentes, subutilizadas ou não utilizadas.
A AEIS-1 localizada no bairro São Cristóvão, na esquina das ruas Pedro
Lessa e Rodrigues Alves, possui duas edificações de interesse social e
a AEIS-1 localizada no bairro Bonfim é constituída por terrenos vazios
próximos à esquina das ruas Caparaó e Arceburgo.

As áreas definidas como Zona de Ocupação Moderada 2 (OM-2) perfazem
uma mancha contínua entre trechos dos bairros São Cristóvão, Lagoinha
e Bonfim e em outra área do bairro Carlos Prates, entre as avenidas do
Contorno e Nossa Senhora de Fátima. A zona OM-2 é definida em áreas
identificadas pela necessidade de preservação da paisagem ou pela baixa
capacidade de suporte, sujeitas ao controle da ocupação em função
da presença de uma ou mais das seguintes características: situam-se
próximas a perímetros com atributos históricos ou naturais relevantes,
funcionando como áreas de transição entre tais locais e outros de
apropriação do solo mais intensivas; congregam conjuntos urbanos com
relevância cultural e simbólica e contêm elementos tombados ou com
interesse de preservação; possuem terrenos com condições topográficas
de variações acentuadas; apresentam sistemas de circulação com
baixa acessibilidade local e relativa proximidade de eixos principais
de transporte coletivo ou do centro principal da cidade, o que as faz
propícia à média densidade populacional. Nas OM-2, busca-se controlar
a ocupação de áreas vagas e a substituição de unidades unifamiliares,
sendo admitidas tipologias de ocupação de média densidade construtiva
e populacional, com vistas a proporcionar a conciliação entre a
possibilidade de utilização dos meios coletivos e não motorizados de
circulação e a manutenção da ambiência local.

Seis Áreas de Diretrizes Especiais (ADE) incidem na área considerada,
a saber: ADE Região da Lagoinha, composta pelos bairros Bonfim e
Lagoinha, vila Senhor dos Passos e partes do bairro São Cristóvão; ADE
Distrito da Moda, no bairro Barro Preto; ADE Vale do Arrudas, em áreas
dos bairros Carlos Prates, Barro Preto, Centro, Lagoinha e Colégio
Batista; ADE de Interesse Ambiental, no bairro Bonfim; ADE Avenida do
Contorno, nos bairros Centro e Barro Preto; e a ADE Rua da Bahia Viva,
no bairro Centro. As ADEs são áreas que, em função de especificidades
urbanísticas, culturais ou ambientais, demandam a adoção de políticas
específicas de parcelamento, ocupação ou uso do solo de caráter
restritivo em relação às normas gerais da legislação urbanística
municipal.
Com exceção das áreas categorizadas como PA, ZEIS e ADE de Interesse
Ambiental e dos terrenos com área menor ou igual a 360m², a taxa mínima
de permeabilidade do solo indicada para os terrenos da área é de 20% da
área total.

Os trechos dos bairros Floresta e Colégio Batista e as partes dos bairros
Lagoinha e São Cristóvão, localizadas a Leste da avenida Presidente
Antônio Carlos, são caracterizados como Zona de Ocupação Moderada 3
(OM-3). A zona OM-3 é definida em áreas caracterizadas pela saturação
da capacidade de suporte da estrutura urbana local, decorrente de
processos anteriores de apropriação intensiva do solo. Nas OM-3, buscase limitar à tipologias de ocupação de média densidade construtiva
e populacional a ocupação de terrenos vagos e a substituição das
edificações existentes, de forma a compatibilizar a manutenção da
qualidade ambiental dos bairros com a exploração do potencial de
adensamento decorrentes de sua proximidade com a área central.

De forma dispersa no território em estudo, são verificadas Áreas de
Grandes Equipamentos de Uso Coletivo (AGEUC) e praças. Destacam-se:
o Cemitério do Bonfim; o Fórum Lafayette; as áreas da Escola Municipal
Belo Horizonte, Hospital Municipal Odilon Behrens, Departamento de
Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa, Praça São Cristóvão e
áreas residuais do viaduto Angola; as áreas residuais do Complexo Viário
da Lagoinha, Praça do Peixe, Estação Lagoinha, Passarela da Lagoinha,
Terminal Rodoviário de Belo Horizonte e Praça Rio Branco; e ainda, as
edificações da Casa do Conde, IPHAN-MG, Funarte, Cento e Quatro, Igreja
Mundial do Poder de Deus, Centro Operacional do TJMG, Comando de
Policiamento Especializado (CPE-PMMG) e Igreja Evangelho Quadrangular
Floresta.

Os bairros Centro e Barro Preto são caracterizados como Zona de
Ocupação Preferencial 3 (OP-3). A zona OP-3 possui áreas de restrições
de baixa relevância de topografia, paisagem, drenagem e infraestrutura,
bem como proximidade em relação a eixos viários com bom atendimento
pelo sistema de transporte coletivo. Nas OP-3 busca-se proporcionar
processos de adensamento construtivo e populacional de intensidade

As vias dos bairros Centro e Barro Preto são classificadas como arteriais.
Nos demais bairros, a classificação varia em vias locais, coletoras e
arteriais.
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Além das já citadas políticas de desenvolvimento urbano que
objetivam, por meio do zoneamento, a produção de habitação social,
a regularização fundiária de assentamentos de baixa renda (ZEIS e
AEIS), a recuperação ambiental e a preservação do patrimônio cultural
(PA), há, ainda, a delimitação de áreas específicas do território onde se
objetiva o desenvolvimento econômico. Estas são classificadas como
áreas de centralidade, onde se pretende direcionar maior adensamento
construtivo e populacional e a concentração de atividades econômicas,
complementarmente à qualificação urbanística do espaço urbano.
Busca-se proporcionar o compartilhamento dos usos residenciais e
não residenciais, seja por meio do estímulo à inserção de unidades
habitacionais em núcleos de características predominantemente não
residenciais ou pelo fortalecimento de núcleos de atividades econômicas
em áreas com predomínio do uso residencial. As áreas de centralidade
são classificadas em dois grupos, de acordo com a extensão territorial de
sua capacidade polarizadora: Centralidade Regional e Centralidade Local.

ao longo do curso d’água mais importante do Município, com o objetivo
de reverter suas condições de degradação ou subutilização. Destacase que, a ADE Vale do Arrudas apresenta uma intenção de preservação
dos galpões ao longo do eixo simbólico de articulação viária, devido às
relevantes atividades comerciais diversas ali desenvolvidas, assim como
sua importância histórica para a cidade, tendo em vista que muitos
desses galpões abrigaram as primeiras indústrias da cidade do início do
século XX.
A ADE Avenida do Contorno é destinada a reforçar a identidade da área
central por meio da proteção de porção do território reconhecida por
seu valor simbólico e cultural, correspondente à área urbana incluída no
Plano de Aarão Reis. A ADE Avenida do Contorno objetiva proporcionar
a proteção e a valorização do patrimônio arquitetônico, cultural,
ambiental e paisagístico; valorizar o centro principal do Município,
estimulando a convivência entre atividades econômicas tradicionais
e modernas; preservar o traçado urbano histórico; promover espaço
urbano sustentável e acessível aos mais diversos grupos sociais;
estimular os usos residencial e misto; estimular a qualificação e a
apropriação de edificações vazias ou subutilizadas; fomentar atividades
econômicas características de seus diversos setores; garantir a
manutenção de ambiências características de porções específicas do
território; configurar e qualificar os espaços públicos sob princípios de
acessibilidade universal e inclusão.

As Centralidades Regionais são áreas destinadas à conformação e
à consolidação de polaridades econômicas, complementarmente
à ampliação de espaços de convivência e à integração com o uso
residencial. Estão concentradas nos eixos viários das avenidas Presidente
Antônio Carlos, Dom Pedro II, Nossa Senhora de Fátima, Contorno e rua
Célio de Castro.
Já as ruas Rio Casca (bairro Carlos Prates), Magnólia (bairro Bonfim),
Pedro Lessa, Serra da Mutuca, Serra Negra, Araribá (vila Senhor dos
Passos), Ipê, Formiga, Itabira, Rio Novo e Diamantina (bairro Lagoinha)
e trecho da avenida Presidente Antônio Carlos (bairro Lagoinha)
integram a rede de Centralidades Locais do município e são destinadas
predominantemente ao desenvolvimento de atividades econômicas de
demanda cotidiana de forma integrada ao uso residencial.

No setor ADE Hipercentro deve ser incentivada a ampliação da oferta
de moradias, com o objetivo de estimular a vivacidade da área em
todos os períodos do dia, e ampliar o acesso a comércio, serviços e
equipamentos existentes na área por modos coletivos ou não motorizados
de transporte. No setor ADE Distrito da Moda, em virtude do potencial
existente relacionado aos setores têxtil, de design e produção de moda,
são demandadas a adoção de medidas para incremento da geração de
emprego e renda, que incluam: a elaboração de estudos técnicos para
a instituição de parâmetros e posturas urbanísticas específicas, bem
como para intervenções físicas pertinentes; a implementação de políticas
para o desenvolvimento econômico local, tais como apoio técnico e
articulação entre parceiros; e o incentivo a atividades da economia
criativa condizentes com suas vocações culturais. No setor ADE Rua da
Bahia Viva, em virtude de sua importância histórico-cultural associada
à sua vocação de lazer, são demandadas a adoção de medidas para o
incremento de seu potencial, que incluam: a elaboração de estudos
técnicos para a instituição de parâmetros e posturas urbanísticas
específicas, bem como para intervenções físicas pertinentes; a
implementação de políticas para o desenvolvimento econômico local,
tais como apoio técnico e articulação entre parceiros; e o incentivo
às atividades da economia criativa condizentes com suas vocações
culturais.

Concentrados fora dos bairros Centro e Barro Preto, vias e trechos viários
são indicados como Projetos Viários Prioritários (PVP) (trechos sujeitos
a recuo de alinhamento). Dispersos no território, algumas vias são
caracterizadas como áreas de conexões ambientais (Conexão Verde).
Nos Mapas 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.5 estão identificados o zoneamento
urbano, as áreas de diretrizes especiais, a estrutura ambiental, a
hierarquização do sistema viário quanto à permissividade em relação aos
usos não residenciais e os projetos estratégicos, respectivamente.
Áreas de Diretrizes Especiais e de Interesse Ambiental
No perímetro da área de estudo estão inseridas parcialmente as ADEs
Distrito da Moda (Subsetor Barro Preto), Vale do Arrudas, Rua da Bahia
Viva e Avenida do Contorno (Setor Hipercentro e superposições relativas
às ADEs Rua da Bahia Viva, Distrito da Moda - Subsetor Barro Preto e Vale
do Arrudas, mencionadas anteriormente), e integralmente a ADE Região
da Lagoinha.

A ADE Região da Lagoinha tem como objetivo preservar os traços
urbanísticos e arquitetônicos remanescentes da ocupação inicial
da região dos bairros Lagoinha e Bonfim, bem como proporcionar a
requalificação de áreas degradadas existentes nessa porção territorial.
Seus objetivos específicos são: proporcionar a proteção, a valorização e
a restauração do patrimônio arquitetônico, histórico, cultural, ambiental

A ADE Vale do Arrudas constitui área que demanda planos e projetos de
qualificação urbanística em função de sua localização estratégica, de
sua importância como eixo simbólico, histórico e de articulação viária
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e paisagístico; promover o desenvolvimento socioeconômico por meio
do estímulo a atividades econômicas e culturais compatíveis com a
vocação da região, com o foco na economia criativa e solidária; estimular
o turismo, especialmente no Cemitério Nosso Senhor do Bonfim;
implementar corredor cultural na Lagoinha e no Bonfim, envolvendo as
ruas Bonfim, Itapecerica, Além Paraíba, Fortaleza, do Serro, Sebastião de
Melo e Guapé, bem como a Praça 15 de Julho; valorizar as visadas cênicas
dos percursos de deslocamento a pé, enfatizando aquelas que conectam
as duas porções da ADE separadas pelo vale da avenida Presidente
Antônio Carlos; assegurar a participação da sociedade civil na gestão
local; e desenvolver plano local para a ADE Região da Lagoinha, com a
participação da comunidade local.

• 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;
• fomentar programas de dinamização econômica, visando à geração de
empregos e ao desenvolvimento de centralidades.

O Mapa 3.5.6 demonstra as altimetrias das ADEs.

• possibilitar a implantação de equipamentos estratégicos para o
desenvolvimento urbano, sobretudo voltados para a valorização da área
central como centralidade principal do Município;
• otimizar a utilização das áreas envolvidas em intervenções urbanísticas
de porte, inclusive por meio da reciclagem de áreas e edificações
consideradas subutilizadas;
• viabilizar a implantação de programas de produção habitacional,
especialmente de interesse social;
• proporcionar a implantação e a qualificação de espaços públicos;
• 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.

Além disso, nos termos do art. 336 da Lei nº 11.181/2019, no que diz respeito
às porções da área central inseridas na OUC Corredor Antônio Carlos/
Pedro I e do Eixo Leste Oeste, devem ser observados também os seguintes
objetivos:

Além das Áreas de Diretrizes Especiais acima relacionadas, a área de
estudo abrange ainda uma ADE de Interesse Ambiental – delimitada pelas
ruas Além Paraíba, Sete Lagoas, Mariana, Bonfim e Serro – e algumas
Conexões Verdes.
As ADEs de Interesse Ambiental são definidas no art. 185 da Lei do Plano
Diretor como
“aquelas nas quais existe interesse público na preservação ambiental,
em decorrência da presença de atributos ambientais relevantes ou da
necessidade de qualificação ambiental das unidades de vizinhança”.
Já as Conexões Verdes são definidas no art. 198 da mesma Lei como

Este capítulo discorreu sobre o uso e ocupação do solo na área em
estudo, analisando brevemente o histórico do parcelamento do solo na
região e ressaltando características específicas do perímetro do Plano
Centro-Lagoinha. Além disso, a legislação urbanística foi levantada com
atenção para as Áreas de Diretrizes Especiais presentes na área em
estudo e os projetos prioritários caracterizados no Plano Diretor de Belo
Horizonte (Lei nº 11.181/2019). O intuito foi subsidiar as políticas propostas
pelo Plano, em conjunto com os outros capítulos do diagnóstico, levando
em consideração os aspectos sociais, culturais e ambientais da região.

“vias que interligam zonas de preservação ambiental e áreas de
diretrizes especiais ambientais, visando à melhoria da arborização
urbana e à formação de corredores ecológicos”.
Projetos prioritários
No Plano Diretor de Belo Horizonte (Lei nº 11.181/2019) são definidas três
categorias de projetos prioritários: Projetos Viários Prioritários, Conexão
Ambiental e Operação Urbana Consorciada (OUC).

3.4 Potencial de renovação e da dinâmica de transformação

Na área de estudo, o eixo do ribeirão Arrudas e seu entorno, bem como o
eixo da avenida Presidente Antônio Carlos e seu entorno, estão inseridos
na OUC Corredor Antônio Carlos/Pedro I e do Eixo Leste Oeste. De acordo
com o art. 365 da Lei nº 11.181/2019, são objetivos da referida OUC:

Para analisar o potencial de renovação das diferentes porções da área
de estudo, foi necessário identificar, primeiramente, quais são as áreas
consolidadas dentro do seu perímetro. Para tanto, foram considerados
consolidados: imóveis tombados ou indicados para tombamento,
edificações com 3 (três) ou mais pavimentos fora da área central,
edificações com 4 (quatro) ou mais pavimentos dentro da área central,
bens públicos, igrejas, áreas de ZEIS, praças e parques e equipamentos de
uso coletivo. As demais áreas foram consideradas passíveis de renovação.

• permitir, de forma ordenada e após a reestruturação da área objeto
da OUC, 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 de porte, inclusive por meio da recuperação de
áreas e edificações consideradas subutilizadas;
• possibilitar a implantação de equipamentos estratégicos para o
desenvolvimento urbano e para o sistema de transporte;
• implantar novos espaços públicos e áreas verdes com vistas à melhoria
da ambiência nas áreas objeto da OUC;

As áreas consolidadas ocupam a maior parte dos terrenos do perímetro
em estudo: aproximadamente 55%. As demais áreas, que identificamos
como “renováveis”, pelo seu potencial de renovação (e justamente por
isso, de interesse para o estudo), estão concentradas principalmente nos
bairros Bonfim, Carlos Prates (perto da estação de metrô) e Barro Preto.
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De forma a qualificar a análise do potencial de renovação foi também
estudada a capacidade de suporte das diferentes regiões da área
de estudo. Este documento se baseia no estudo de capacidade de
suporte desenvolvido no âmbito dos trabalhos dos Planos Diretores
Regionais, na etapa denominada “Estratégias para Estruturação Urbana
Sustentável”. De forma sintética, este estudo contrapõe duas dimensões,
as “Restrições Ambientais”, que consideram variáveis como áreas de
preservação permanente hidrográficas e de declividade superior a 47%,
riscos ambientais, declividade de 30 a 47%, vegetação (arbórea, arbustiva
e herbácea), área potencial para recarga de aquíferos, e o “Potencial
de Ocupação”, que considera variáveis como densidade construtiva,
densidade demográfica, áreas consolidadas, áreas com concentração
de população de baixa renda, impedimento à ocupação e mobilidade.
Pelo mapa que representa o resultado desta análise é possível perceber
que a maior parte do território, principalmente as áreas próximas aos
corredores, possui grande capacidade de suporte.

A forma de cálculo garante que não há dupla contagem de domicílios,
exceto pela coexistência de algum dos critérios e uma ou mais famílias
conviventes secundárias (FJP, 2013; p. 14).
Para estimar o déficit habitacional da área de estudo foi utilizada como
referência o déficit habitacional básico das áreas de ponderação no seu
entorno, conforme a distribuição em faixas de renda.
No Mapa 3.5.1 estão identificadas as áreas de ponderação (IBGE, 2010) que
englobam o perímetro em estudo.
O número total de domicílios permanentes nas áreas de ponderação
que englobam o perímetro da área em estudo é de 85.052 domicílios.
Entretanto, a área de ponderação é mais ampla do que a área de estudo,
abrangendo as proporções apresentadas no quadro seguinte.
Quadro 14: Percentual da área
de estudo em relação às áreas
de ponderação. Fonte: SUPLAN/
SMPU, 2020.

No que se refere à dinâmica de transformação da área, foram
identificados 56 projetos com aprovação inicial no período 20102018, distribuídos ao longo de todo seu território, sendo 42 de uso não
residencial, 11 de uso residencial e 3 de uso misto. Entretanto, do total
de 56 projetos com aprovação inicial, 6 tiveram baixa, 8 tiveram o alvará
vencido e 1 teve o alvará suspenso; o restante continua ativo. Destaque
para o bairro Barro Preto, onde foram aprovados 25 dos 56 projetos da
área.
Nos Mapas 3.4.1 e 3.4.2 estão identificadas as áreas consolidadas e a
capacidade de suporte ao adensamento, respectivamente.

3.5 Déficit habitacional e oferta de habitação
O déficit habitacional do Município de Belo Horizonte foi calculado pela
Fundação João Pinheiro (FJP) com base nos dados do Censo Demográfico
realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE, 2010), tendo sido consolidado no Plano Local de Habitação de
Interesse Social (PLHIS), na data de 2010, atualizado parcialmente em
2014.

Sigla

Código

% da área dentro do
limite em estudo

CS1-A

3106200005008

26,3%

L2-B

3106200005019

5,5%

NE4-B

3106200005034

9,3%

NO1-A

3106200005037

0,3%

NO1-B

3106200005038

61,6%

NO4-A

3106200005043

14,7%

O1-B

3106200005046

1,1%

O número de domicílios permanentes na área é 13.497 domicílios e
o déficit é de 1.634 unidades habitacionais. O valor do déficit na área
representa aproximadamente 2,1% do déficit de 78.340 unidades em
Belo Horizonte calculado pela FJP. Desse total, 1.341 unidades estão
na faixa de 0 a 3 salários mínimos de renda familiar, incluindo famílias
sem rendimentos, e 196 estão na faixa de 3 a 6 salários mínimos. Ou
seja, aproximadamente 82% do déficit da área de estudo concentrase na faixa de renda mais vulnerável (0 a 3 e sem rendimentos). A
política habitacional prioriza, para atendimento, as faixas de renda mais
vulneráveis. Contudo, para as propostas e estratégias de tratamento da
questão habitacional, a atuação é feita globalmente incluindo todas as
faixas de renda, para que não haja aumento de déficit nas faixas mais
vulneráveis por efeito sistêmico.

Esses dados servem como referência para analisar o déficit habitacional
e a oferta de habitação na área de estudo, no intuito de buscar um dado
inicial para a discussão da política habitacional no contexto de um recorte
territorial específico.
O déficit habitacional engloba situações que implicam na necessidade de
repor ou incrementar o estoque de moradias, e é calculado pela soma de
quatro componentes: domicílios precários (soma dos domicílios rústicos
e/ou depreciados a ponto de terem que ser substituídos e domicílios
improvisados); coabitação familiar (soma dos cômodos e das famílias
conviventes secundárias com intenção de constituir um domicílio
exclusivo); ônus excessivo com aluguel (que corresponde a situações de
famílias de baixa renda que despendem mais de 30% de sua renda com
aluguel para morar) e adensamento excessivo de domicílios alugados. Os
componentes são calculados de forma sequencial, na qual a verificação
de um critério está condicionada à não ocorrência dos critérios anteriores.

Com os dados desta tabela, constata-se que essa região concentra um
maior número de déficit de habitações para famílias de baixa renda,
especialmente na faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos. Considerouse avaliar a distribuição deste déficit em duas áreas, ao Norte e ao Sul da
linha férrea, já que se observa uma marcada mudança de tipologias de
ocupação entre as duas porções do território referentes à área de estudo.
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Faixa de renda

Domicílios
particulares
permanentes por
faixa de renda em
Belo Horizonte

Déficit Habitacional
Total por faixa de
renda em Belo
Horizonte

Relação do déficit
habitacional
e do número
de domicílios
particulares
permanentes por
faixa de renda em
Belo Horizonte

Domicílios
particulares
permanentes por
faixa de renda na
área

Déficit Habitacional Relação do déficit
Total por faixa de
habitacional
renda na área
e do número
de domicílios
particulares
permanentes por
faixa de renda na
área

Relação do déficit da
área em relação ao
déficit total em Belo
Horizonte

Sem renda e
0 - 3 SM

498.453

46.821

9,39%

4.617

1.341

29,04%

2,86%

3 - 6 SM

110.299

11.638

10,55%

3.232

196

6,09%

1,69%

6 - 10 SM

78.486

12.148

15,47%

2.383

60

2,52%

0,49%

Acima de 10 SM

74.515

7.733

10,37%

3.266

37

1,16%

0,49%

Total

76.207

78.340

10,27%

13.497

1.634

12,12%

2,09%

Como pode ser observado, a área ao Norte da linha férrea apresenta maior
déficit habitacional de moradias para famílias com renda de até 3 salários
mínimos em relação à área ao Sul da linha férrea. Em relação ao número
de domicílios particulares permanentes, as porcentagens indicam que
a presença do déficit proporcionalmente é mais significativa na área ao
Norte em relação à área ao Sul.
Déficit
habitacional
Total sem
renda e 0 - 3
SM

Déficit
habitacional
Total 3 - 6 SM

Déficit
Déficit
habitacional habitacional
Total 6 - 10 SM acima de 10
SM

Total déficit

% déficit em
relação ao
número de
domicílios
particulares
permanentes

1 (Norte linha
férrea)

9904

1008

189

42

21

1260

12,73%

2 (Sul linha
férrea)

3593

333

7

18

16

374

10,44%

Área de estudo

13497

1341

196

60

37

1634

12,12%

Para estimar a oferta potencial atual para ampliação do estoque de
habitação de interesse social na área de estudo foi considerada a
capacidade de ocupação de áreas vazias / subutilizadas atualmente
identificadas como AEIS-1, conforme Lei Plano Diretor de Belo Horizonte
(Lei nº 11.181/2019). As AEIS-1 são áreas destinadas à produção de
Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social (EHIS), compostas
de áreas vazias e edificações existentes, subutilizadas ou não utilizadas.
Estas áreas podem ser destinadas por decreto, acrescentando-se às
classificadas na Lei atual. A Operação Urbana Consorciada pode propor a
destinação de novas AEIS-1 de acordo com as oportunidades geradas com
o instrumento no território.

Para estimar o número de unidades habitacionais que poderão ser
implantadas nas AEIS-1 foi feito o cálculo dividindo a área útil pela quota
de referência, conforme a localização das áreas na estrutura urbana.
Salientamos que esse cálculo considera as porcentagens de 70% das
unidades produzidas para HIS-1, isto é, para famílias com alto grau de
vulnerabilidade socioeconômica, e 30% para HIS-2, para famílias com
médio grau de vulnerabilidade socioeconômica. Por fim, vale ressaltar
que se trata de uma estimativa, pois a capacidade final das áreas depende
da elaboração do projeto do empreendimento. Além disso, é desejável
incentivar outras tipologias de ocupação que gerem um aproveitamento
diferente do proveniente neste cálculo.
A capacidade de ocupação da AEIS-1 nesse recorte territorial,
considerando o cálculo de unidades indicado pelo PLHIS e as áreas
atualmente demarcadas, está estimada em 32 unidades habitacionais,
sendo insuficiente para atendimento à necessidade habitacional. Na
etapa de propostas deverão ser consideradas outras alternativas como:
as áreas não consolidadas com potencial de renovação, os imóveis
subutilizados ou não utilizados e eventuais áreas remanescentes
originadas de processos de intervenções urbanas, contrapartidas,
parcerias com organizações da sociedade civil, etc. Vale destacar que
Empreendimento Habitacional de Interesse Social (EHIS) pode ocorrer em
qualquer localidade, não somente em áreas demarcadas como AEIS-1.

Quadro 15: Déficit habitacional
por faixa de renda nas áreas de
ponderação indicadas. Fonte:
SUPLAN/SMPU, 2020. Dados:
Censo Demográfico/IBGE, 2010.

Domicílios
particulares
permanentes

Setor

O cálculo de ocupação das AEIS-1 utiliza como referência o estudo
de oferta realizado pelo Plano Local de Habitação de Interesse Social
(PLHIS), estimando uma quota por unidade habitacional que considera
o zoneamento e a tipologia, além de descontar 30% de área para livre
comercialização, para terrenos com área superior a 1.700,00m². Nessa
estimativa não foram consideradas as edificações existentes (conjuntos
habitacionais concluídos) e as áreas comprometidas com recursos dos
programas Minha Casa Minha Vida.

Quadro 16: Déficit habitacional
por faixa de renda por localização
(ao Norte e ao Sul da linha férrea).
Fonte: SUPLAN/SMPU, 2020.
Dados: Censo Demográfico/IBGE,
2010.
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04.
Patrimônio cultural
4.1 Política municipal de proteção ao patrimônio cultural
O patrimônio cultural material e imaterial de Belo Horizonte é objeto da
Política Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural, implementada
e gerida pela Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público da
Cidade de Belo Horizonte (DPCA) / Fundação Municipal de Cultura (FMC),
vinculada à Secretaria Municipal de Cultura (SMC), conforme preceitos
definidos pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município
de Belo Horizonte (CDPCM-BH), órgão responsável pela proteção do
patrimônio cultural no município.
No que se refere ao patrimônio edificado, a política municipal é orientada
por meio da definição de Conjuntos Urbanos, demarcados a partir de áreas
polarizadoras, com valor referencial, onde são encontradas ambiências,
edificações ou mesmo conjunto de edificações que apresentam
expressivo significado histórico e cultural. Esses espaços destacam-se
por desempenharem uma função estratégica e simbólica na estruturação
e compreensão do espaço urbano e de suas formas de ocupação. Visando
a proteção dessas áreas, o CDPCM-BH estabelece critérios e diretrizes
de preservação para cada conjunto urbano, por meio da aplicação dos
seguintes instrumentos (PBH, 2013):
• Controle de Altimetria: o controle de altimetria para novas construções
em Conjuntos Urbanos tem como objetivo preservar e valorizar o
patrimônio histórico edificado, estimulando sua integração harmônica
e evolução da cidade; garantir a adequada inserção de uma nova
construção nos Conjuntos Urbanos, sem agredir a paisagem a ser
preservada, no que diz respeito às visadas principais, à escala e à
volumetria; preservar imóveis com proteções específicas, ou ambiências
que apresentam características particulares definidas pela situação
edificada já consolidada ou por sua localização topográfica.
• Diretrizes especiais de projeto: Alguns casos pontuais dentro dos
Conjuntos Urbanos devem receber tratamento especial, para que sejam
garantidas relações harmônicas entre os bens culturais protegidos
e seu entorno imediato. As Diretrizes Especiais de Projeto têm como
objetivo incentivar intervenções desejáveis no contexto urbano onde
serão implementadas. São exemplos de diretrizes especiais de projeto a
implantação de fiação e dutos subterrâneos, o alargamento de passeios, a
proibição de estacionamento, a criação de eixos de pedestres, etc.
• Graus de Proteção:
- Edificações de Interesse Cultural: todas as edificações inseridas no
perímetro do Conjunto Urbano.
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Fotografia 05: Região do bairro
Lagoinha. Fonte: SUPLAN/SMPU.

- Edificações de Valor Especial, que possuem Registro Documental:
edificações com valor histórico-urbanístico, mas que, isoladamente,
não apresentam características relevantes capazes de justificar seu

tombamento, mas, na composição com as edificações próximas a
eles, caracterizam uma fase da ocupação da cidade. Assim, antes
de qualquer modificação ou supressão em imóveis protegidos por
registro documental, esses imóveis precisam, obrigatoriamente, serem
registrados de forma detalhada, com o objetivo de conformar fontes
documentais para futuros estudos sobre a cidade.

• Conjunto Urbano Rua dos Caetés e Adjacências;
• Conjunto Urbano Rua da Bahia e Adjacências;
• Conjunto Urbano Praça Rui Barbosa e Adjacências;
• Conjunto Urbano Bairro Floresta;
• Conjunto Urbano Bairros Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates.
O Mapa 4.2.2 demonstra as diretrizes altimétricas dos conjuntos citados

- Edificações de valor polarizador ou simbólico, protegidas por
Tombamento Específico: edificações que se constituem em referenciais
simbólicos para o espaço e memória da cidade, ou aquelas com
significado histórico e arquitetônico dignos de proteção, devido aos
seguintes méritos: possuir integração na paisagem e na trama urbana,
constituindo uma ambiência específica de determinado trecho do
Conjunto Urbano; ser marco ou um testemunho para a compreensão
global da paisagem e ocupação da cidade; bem como da trajetória
histórica por ela vivida; servir de referência para compreender sua
época, estilo e função, traduzidos em uma composição plástica que,
mesmo com intervenções realizadas ao longo do tempo, não tenha
sua leitura irreversivelmente comprometida. Com o tombamento, são
estabelecidas diretrizes específicas para a proteção e preservação das
características mais importantes do bem cultural.

Conjunto Urbano Avenida Barbacena e Grandes Equipamentos
No Conjunto Urbano Avenida Barbacena e Grandes Equipamentos, os
imóveis de interesse cultural encontram-se, preponderantemente, ao
longo das avenidas Barbacena e Augusto de Lima, tendo destaque, no
perímetro em estudo, edificações como a Igreja de São Sebastião e o
Instituto de Identificação da Polícia Civil. Conforme Deliberação CDPCMBH nº 105/2009, que protege o conjunto, a porção localizada no bairro
Barro Preto, inserida na área de estudo, é a de ocupação mais antiga deste
conjunto urbano. Durante os primeiros anos da capital, a área abrigou
parte da massa de imigrantes que veio trabalhar na construção da cidade,
que buscavam proximidade com os canteiros de obras e, posteriormente,
com a região de maior concentração de atividades econômicas. Até a
década de 1920, a área ainda preservava características próximas a de
uma região rural. No entanto, a partir dos anos de 1930, a cidade vivenciou
uma explosão demográfica e um crescimento econômico e industrial.
A partir de 1936, algumas atividades industriais foram introduzidas na
região, o que contribuiu para a conformação da identidade do local e para
o surgimento e implantação de novos equipamentos para dar suporte
à população que ocupava a área. Na década de 1940, foi criada a Cidade
Industrial Juvenal Dias que levou à saída das fábricas, dando lugar a uma
crescente concentração de lojas.

Já, com relação ao patrimônio imaterial, a Lei Municipal nº 9.000/2004
institui o instrumento de Registro de Bens Culturais de Natureza
Imaterial, por meio do qual são inventariados e salvaguardados os
processos de criação, manutenção e transmissão de conhecimentos e
das práticas e manifestações dos diversos grupos socioculturais que
compõem a identidade e a memória do município, por meio do registro
dos saberes, das celebrações, das formas de expressão e dos lugares.
Os bens culturais reconhecidos através deste instrumento passam a ter
medidas de salvaguarda para incentivar sua preservação. A política de
salvaguarda do patrimônio cultural imaterial está ancorada na noção
de referências culturais, que dizem respeito aos sentidos e valores
atribuídos por diferentes sujeitos a seus bens e práticas sociais. Esse
enfoque consiste em apreender a cultura a partir da dimensão valorativa
e referencial atribuída a qualquer forma de transmissão verbal, prática ou
tipo de manifestação (incluídos os bens materiais) que concorram para a
agregação social e coletiva e para a construção de identidades.

Para a área de estudo, na Deliberação CDPCM-BH nº 105/2009 do Conjunto
Urbano Avenida Barbacena e Grandes Equipamentos são definidas as
seguintes diretrizes principais:
• Nos lotes lindeiros a imóveis tombados ou indicados para tombamento,
deverá ser mantido o afastamento mínimo de 5m (cinco metros) entre o
novo volume construído e a edificação com proteção específica;
• Na vizinhança imediata dos imóveis com proteção por tombamento,
não serão permitidas propostas de edificações em “bandeja”, ou com
empenas cegas, ou que se implantem nas divisas laterais e de fundo, ou
no afastamento frontal.

Ressalta-se ainda que, a área de estudos compreende imóveis ou áreas
submetidas às proteções estaduais e federais, que estão sujeitas aos ritos
e proteções próprias dessas instâncias.
O Mapa 4.1.1 apresenta uma síntese dos aspectos referentes à proteção do
patrimônio cultural.

Na Figura 5, observa-se ao centro, a Igreja de São Sebastião, localizada
à avenida Augusto de Lima esquina com rua Paracatu; acima, o Fórum
Lafayette, quadra conformada pelas vias citadas e também pelas ruas
Ouro Preto e Guajajaras.

4.2 Conjuntos urbanos protegidos

Conjunto Urbano Praça Raul Soares e Avenida Olegário Maciel

No perímetro em estudo, foram identificados os seguintes conjuntos
urbanos protegidos, conforme Mapa 4.2.1:

Segundo a Deliberação CDPCM-BH nº 136/2008, parte das vias que
compõem este Conjunto Urbano Praça Raul Soares – Avenida Olegário
Maciel pertenciam ao chamado bairro do Comércio, previsto pela
Comissão Construtora da Nova Capital. Ainda em 1895, foi aberta a

• Conjunto Urbano Avenida Barbacena e Grandes Equipamentos;
• Conjunto Urbano Praça Raul Soares e Avenida Olegário Maciel;
• Conjunto Urbano Avenida Afonso Pena e Adjacências;
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Figura 5: Conjunto Urbano
Avenida Barbacena e Grandes
Equipamentos. Fonte: Go KML
Maps, acesso em 2020.

Figura 6: Conjunto Urbano Praça
Raul Soares e av. Olegário Maciel.
Fonte: Go KML Maps, acesso em
2020.

concorrência para a venda de lotes no bairro do Comércio, condicionada
à construção, pelos compradores, no prazo máximo de quatro anos, o que
contribuiu para a concentração do comércio de Belo Horizonte, nas suas
primeiras décadas, quase exclusivamente nesta área. Nos anos 1920, o
bairro do Comércio apresentou grande crescimento, no entanto, ainda
em 1930, a região mantinha sua volumetria de dois a três pavimentos,
com uso predominantemente misto, implantadas no alinhamento. Ainda
segundo dados da Deliberação CDPCM-BH nº 136/2008, a região é dotada
de edificações em estilo eclético, art-déco e por poucos exemplares
remanescentes das primeiras construções comerciais da capital. Ocorre,
no entanto, o predomínio de edifícios de até quatro pavimentos, datados
das décadas de 1930, 1940 e 1950, de inspiração art-déco. A construção
da Praça Raul Soares (1936), por sua vez, permitiu a implantação entre
as décadas de 1940 e 1960, de grandes edificações nos eixos das quatro
grandes avenidas que a cruzam. Devem ser citados como referenciais os
edifícios do Minascentro, do Mercado Central e do Mercado Novo.

O Conjunto Urbano Avenida Afonso Pena e Adjacências, no perímetro em
estudo, é marcado pelo Edifício da Rodoviária (1967), a antiga Secretaria
Estadual de Agricultura (Praça Rio Branco, 56) e pela Praça Rio Branco.
Para a área de estudo, na Deliberação CDPCM-BH nº 33/2000 sobre o
Conjunto Urbano Afonso Pena e Adjacências são definidas as seguintes
diretrizes principais:
• Consolidação ou inserção de edificações-referência em cruzamentos
referenciais, marcados ora pela verticalidade, ora pela horizontalidade, e
promovendo, sempre que possível, a simetria e a marcação das esquinas;
• Preservação da arborização existente, privilegiando o sombreamento
para os pedestres e os canteiros centrais, que reforçam o eixo;
• Reforço das características volumétricas que compõem a singularidade
do espaço urbano de Belo Horizonte, como os prédios em ângulos que
valorizam as esquinas, além do reforço visual ao ritmo de alargamentos e
estreitamentos do eixo da via, identificando os cruzamentos estrelares;
• Incentivo à adoção de galerias comerciais e criação de espaços de uso
coletivo no miolo de quadras, especialmente nos quarteirões quadrados;
• Melhoria das condições de circulação de pedestres através da
continuidade de alargamento dos passeios, principalmente nas ruas com
grande concentração de atividades comerciais;
• Criação de espaços públicos resultantes dos afastamentos frontais das
esquinas em ângulo agudo;
• Obrigatoriedade de tratamento e/ou revestimento das empenas cegas
nas divisas do lote, em harmonia com a vizinhança, a partir de projetos
devidamente aprovados pelo CDPCM-BH;
• Fiscalização e controle de posturas, inibindo práticas que contribuem
para a descaracterização do patrimônio cultural.
• Eliminação de áreas de estacionamento com alargamento de calçadas
e implantação de faixa verde, destinada à instalação de pontos de
comércio para ambulantes;
• Fechamento de trechos de vias para o tráfego de veículos com a criação
de calçadões (BHTRANS).

Para a área de estudo, o dossiê de tombamento do Conjunto Urbano Praça
Raul Soares e Avenida Olegário Maciel (Belo Horizonte, 2008) define as
seguintes diretrizes principais:
• Nos lotes lindeiros a imóveis tombados ou indicados para tombamento
deverá ser mantido o afastamento mínimo de 5 m (cinco metros) entre o
novo volume construído e a edificação de interesse para preservação;
• Não serão permitidas propostas de edificações em “bandeja”, ou com
empenas cegas, ou que se implantem nas divisas laterais dos terrenos.
Na Figura 6, observa-se à esquerda, a Praça Raul Soares, ao centro, o
Mercado Novo, marcado pela fachada em cobogó cor terra e ladeado
por árvores a sua direita, localizado na quadra conformada pela avenida
Olegário Maciel e as ruas Tupis e Rio Grande do Sul.
Conjunto Urbano Avenida Afonso Pena e Adjacências
Segundo o Guia de Bens Tombados de Belo Horizonte (CASTRO, 2006), a
avenida Afonso Pena foi o grande eixo estruturador da Nova Capital, que
ligava seus principais pontos de referência simbólica: a região do Mercado
à região onde se localizava o Cruzeiro (atual Praça Milton Campos),
permitindo a conexão entre as dimensões cotidianas e divinas da cidade.

Na Figura 7, observa-se ao centro, acima, a Praça Rio Branco, conhecida
como Praça da Rodoviária. Nela se destaca a escultura da artista plástica
Mary Vieira, confeccionada na década de 80; à esquerda, a Estação
Rodoviária, em estilo modernista com influência brutalista, obra dos
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arquitetos Fernando Graco, Susy de Melo, Mario Berti e outros, datada
de 1967; entre os dois, cercado por árvores, a antiga Secretaria Estadual
de Agricultura, obra do arquiteto Luiz Signorelli, em estilo neoclássico,
datada de 1929.

Figura 8: Conjunto Urbano Rua
dos Caetés e Adjacências. Fonte:
Google Street View, 2009.

Figura 7: Conjunto Urbano Avenida
Afonso Pena e Adjacências. Fonte:
Go KML Maps, acesso em 2020.

Conjunto Urbano Rua da Bahia e Adjacências
Conforme o Guia de Bens Tombados de Belo Horizonte (CASTRO,
2006), a rua da Bahia, que dá nome ao Conjunto Urbano Rua da Bahia e
Adjacências, é a rua que possui a maior extensão dentre aquelas que
cruzam diametralmente a avenida do Contorno, conectando alguns dos
principais pontos de referência da cidade, como a Praça da Estação, a
rua dos Caetés, o Parque Municipal, a avenida Afonso Pena e a Praça da
Liberdade. Historicamente, a rua da Bahia representava um dos principais
vetores da expansão urbana da cidade em direção ao bairro Santo Antônio
e Floresta, tendo sido inclusive rota do bonde. Por abrigar pontos de
boemia tradicionais de Belo Horizonte, como o Bar do Ponto, a livraria
Francisco Alves, o Cine Metrópole e o Cine Guarani, a rua da Bahia se
firmou no imaginário belo-horizontino, sendo objeto de músicas, poemas
e livros. Destacam-se, na paisagem, edificações como o Hotel Amazonas
(1949), o Colégio Minas Gerais (possivelmente construído na década de
1920), o Instituto de Química (possivelmente construído na década de
1920), o Edifício Maia (construído na década de 1930), o Hotel Itatiaia (1950),
o Centro Cultural da UFMG (1906) e o Hotel Londres (1934).

Conjunto Urbano Rua dos Caetés e Adjacências
Conforme o Guia de Bens Tombados de Belo Horizonte, a região do
Conjunto Urbano da Rua dos Caetés e Adjacências teve sua origem
relacionada à atividade comercial, sendo uma das primeiras áreas
a serem ocupadas e consolidadas. O Conjunto Urbano é formado
pelos três eixos viários que ligavam a estação ferroviária ao setor
do Mercado (atual Estação Rodoviária): avenida do Comércio (hoje
avenida Santos Dumont), rua dos Caetés e rua dos Guaicurus. Segundo
a mesma publicação, implantaram-se na avenida Santos Dumont
vários equipamentos comerciais, inclusive a Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais. A rua dos Guaicurus, por sua vez, abrigou grandes
atacadistas e estabelecimentos ligados ao meretrício. Já a rua dos
Caetés se notabilizou pela presença de comércio popular. No que se
refere às características formais, o Conjunto Urbano da Rua dos Caetés
e Adjacências resume em si a evolução estilística da cidade, com
estruturas arquitetônicas características da fundação de Belo Horizonte
até o período modernista. A rua dos Caetés abriga, assim, edificações
térreas e sobrados de linguagem eclética, remanescentes das primeiras
construções comerciais da nova capital. Predominam, entretanto no
Conjunto, edifícios de até quatro pavimentos, construídos nas décadas de
1930 e 1940, de inspiração art-déco e neoplasticista. Os poucos edifícios
verticais existentes na área são representativos dos primeiros prédios da
cidade destinados a salas comerciais. Destacam-se edificações como o
Edifício Ceci (possivelmente construído na década de 1940), Casa Salles
(1919), Hotel Majestic (1930/1940), Cervejaria Antártica (1908), Cine México
(1943) e Edifício Rio Branco (1946).
Na Figura 8, observa-se a rua Caetés esquina com a rua São Paulo;
à esquerda, no primeiro plano, a Casa Salles, do arquiteto Octaviano
Lapertosa, em estilo art déco, datado de 1919; no segundo plano, edifício
do arquiteto Ricardo Wriedt, em estilo neoclássico, datado de 1925; à
direita, edifício do arquiteto Octaviano Lapertosa, em estilo neoclássico,
datado de 1919.

Para a área de estudo, na Deliberação CDPCM-BH nº 24/2000 sobre o
Conjunto Urbano Rua da Bahia e Adjacências são definidas as seguintes
diretrizes principais:
• Impedimento ao tráfego longitudinal ou de passagem de caminhões,
automóveis e coletivos pela via, no trecho compreendido entre a Praça da
Estação e a avenida Bias Fortes;
• Remoção do capeamento asfáltico atualmente existente e recuperação
e revitalização da pavimentação original em paralelepípedos;
• Recuperação / recomposição e duplicação da linha de bondes
preexistente; e implantação de um serviço de tramway moderno,
em substituição àquela, de modo a compatibilizar a necessidade de
deslocamento longitudinal eficiente, ao longo da via e articulado com
os demais sistemas de transporte coletivo que servem à região, com o
interesse em preservar e valorizar o ambiente local.
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Conjunto Urbano Praça Rui Barbosa e Adjacências

Figura 9: Rua Jacuí, Conjunto
Urbano Bairro Floresta. Fonte:
Google Street View, 2018.

Segundo o Guia de Bens Tombados de Belo Horizonte (CASTRO, 2006),
o Conjunto Urbano da Praça Rui Barbosa e Adjacências, definido pela
Deliberação CDPCM-BH nº 001/2005, era a porta original de entrada
na Nova Capital mineira, a partir da Estação Ferroviária. A construção
da Praça iniciou em 1904 e finalizou em 1914. Seu entorno abrigou a
zona fabril da cidade até a década de 1940, quando foi criada a Cidade
Industrial. A Praça Rui Barbosa recebeu a primeira fonte luminosa da
capital e era caracterizada por uma imensa variedade de rosas. Ali se
consolidou o principal centro de lazer da população de Belo Horizonte,
em seus primórdios. A mesma publicação também aponta a área como
de grande potencial para transformações urbanas, devido à presença
de lotes remanescentes da Rede Ferroviária Federal, de um grande
número de imóveis desocupados e de frequentes substituições de usos
em antigos edifícios industriais da avenida dos Andradas e nos antigos
edifícios atacadistas da rua dos Guaicurus. São destaques nesse Conjunto
Urbano edificações como a Escola de Engenharia (década de 1960), os
Galpões da Casa do Conde (possivelmente construídos na década de
1920), a Casa do Conde (1896) propriamente dita, o Edifício da Estação
(1920-1922), além do Edifício 104 Tecidos (1906).

Conforme dossiê de tombamento do Conjunto Urbano dos Bairros
Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates (Belo Horizonte, 2006), a posição da área
e suas características geográficas ligando o arraial do Curral Del Rei às
estradas de acesso a outras regiões foram de fundamental importância
no desenvolvimento da cidade e desta região. Inclusive, parte da Estrada
para Venda Nova foi incorporada e corresponde atualmente às ruas
Itapecerica e Formiga.

Conjunto Urbano Bairro Floresta
Conforme o Guia de Bens Tombados de Belo Horizonte (CASTRO,2006), o
Conjunto Urbano Bairro Floresta, definido pela Deliberação CDPCM-BH
nº 040/2006, foi uma das primeiras áreas na Zona Suburbana, destinadas
ao abastecimento da cidade e à sua expansão urbana, a ser ocupada
devido à sua localização próxima ao centro e à Estação Ferroviária e,
também, à menor valorização dos terrenos na região. Sua paisagem é
marcada pelo eixo formado pelo Viaduto Santa Tereza e sua continuação
na avenida Assis Chateaubriand, formando uma perspectiva urbana
de grande impacto na paisagem urbana. A rua Sapucaí, por sua vez,
conformada como um balcão, emoldura o Edifício da Estação Ferroviária
e abriga edificações ligadas à memória ferroviária do Estado. A rua
Célio de Castro ainda conserva residências típicas da primeira fase de
ocupação da cidade, com feições ecléticas, implantadas no alinhamento,
predominantemente horizontais, e a rua Pouso Alegre mantém ainda
suas características de corredor comercial. Merece destaque a Escola
Estadual Barão de Macaúbas (1924), o Colégio Nossa Senhora das Dores
(possivelmente construída na década de 1940), o Colégio Santa Maria
(1909, com acréscimo datado de 1953), o Edifício Chagas Dória (1934), entre
outras.

Originalmente, marcavam a paisagem da região a presença do córrego
Lagoinha, das regiões alagadiças e das pequenas lagoas que se formavam
nas margens do córrego. Localizadas na região próxima ao córrego da
Lagoinha, as pedreiras já existentes foram importantes nos momentos
iniciais da construção da cidade fornecendo material para as edificações
e para o calçamento das ruas.
Na Planta Geral da Cidade de Minas, produzida pela Comissão Construtora
em 1895, já estavam presentes as ruas que ligam a região da Praça 14 de
Fevereiro e Mercado Municipal à região da Lagoinha, mais precisamente
à Praça Vaz de Melo, de onde parte a rua Bonfim, que leva ao cemitério.
Além dessas ruas, outras que circundam o cemitério e a rua Itapecerica
também já aparecem nesta Planta.
O Cemitério do Bonfim foi inaugurado em 08 de fevereiro de 1897 pela
Comissão Construtora da Nova Capital, sendo a necrópole mais antiga
da cidade. Possui relevante acervo histórico, cultural e arquitetônico,
caracterizado por esculturas decorativas de túmulos e mausoléus. O
cemitério abriga obras de arte de estilos diversos, desde a Belle Époque
e o Art Déco, ao modernismo brasileiro, sendo um local de expressões
artísticas e culturais vinculadas à cidade. O cemitério se insere nos
roteiros turísticos da cidade com visitação de túmulos de personalidades
como Padre Eustáquio, Irmã Benigna, Menina Marlene, Olegário
Maciel (Presidente da República), além de pessoas interessadas nos
monumentos arquitetônicos, nas obras de arte e na própria história da
cidade.

Na Figura 09, destaca-se uma residência eclética situada na esquina da
rua Jacuí com rua Célio de Castro, no bairro Floresta.
Conjunto Urbano Bairros Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates
Este Conjunto Urbano, definido pela Deliberação CDPCM-BH nº 193/2016,
abrange uma das regiões pericentrais mais antigas e tradicionais
da cidade ocupada predominantemente por casas que inicialmente
abrigaram considerável parcela de trabalhadores operários, imigrantes
estrangeiros e do interior do estado nos anos iniciais após a inauguração
da Nova Capital.
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Conforme o dossiê de tombamento do conjunto (Belo Horizonte,
2016), as áreas que primeiro foram ocupadas, a Praça Vaz de Melo, a
rua Itapecerica, a rua Além Paraíba e a rua Bonfim, progressivamente
começaram a receber uma população de classe média que começou a se
apropriar dessa região, pois a mesma possuía uma melhor infraestrutura
em comparação às demais, fazendo assim, com que a população de
menor renda fosse forçada a ir para lugares mais afastados. Muitas
famílias construíram suas casas sem planejamento e em áreas invadidas,
como na vila Pedreira Prado Lopes, formando assim uma das primeiras
favelas de Belo Horizonte. Outra ocupação semelhante a essa foi a da vila
Senhor dos Passos, entre as ruas Além Paraíba, Alexandre Stockler, Turvo,
Fagundes Varela e Pedro Lessa, nas proximidades da Praça Quinze de
Junho.

Historicamente, o bairro da Lagoinha sofreu uma série de transformações
no seu tecido urbano, para implantação de vias, viadutos e túneis na
região, sendo alvo de desapropriações desde 1927. Assim, a paisagem
urbana da área se alterou drasticamente ao longo da história do
desenvolvimento da capital.
Ao longo dos anos, a região da Lagoinha foi sendo cada vez mais
isolada do centro da cidade devido às intervenções viárias (viadutos
principalmente), o que acelerou o seu processo de degradação. As vias
têm apresentado poucas edificações preservadas e um volume expressivo
de imóveis descaracterizados, especialmente ao longo da rua Itapecerica.
Na Figura 10, observa-se a vista parcial do bairro Lagoinha. Em segundo
plano à esquerda, vê-se a Praça Vaz de Mello e à direita, os trilhos,
provavelmente do bonde que por ali transitava. Ainda à direita, destacase a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, inaugurada em 1923, com sua
torre ainda sem o relógio.

O diagnóstico dos Planos Diretores Regionais (Belo Horizonte, 2012)
destaca ainda a vila Pedreira Prado Lopes como um berço do samba na
capital, lócus de cultura da resistência, tendo sua espacialidade ligada
às festas, encontros religiosos, profissões tradicionais e associações
em torno do carnaval, do futebol e da religiosidade. A vila Pedreira Prado
Lopes está inserida nos estudos em andamento do patrimônio cultural
de natureza imaterial em desenvolvimento pela DPCA/FMC visando sua
proteção pelo CDPCM-BH. Segundo Michele Arroyo (2010, p.174), a vila
Pedreira Prado Lopes é um patrimônio cultural da cidade enquanto uma
afirmação de seu lugar, de uma cultura por muito tempo “esquecida” pela
história, sendo que “essa riqueza de identidades, culturas, memórias está
em estreita relação com as vivências do espaço”.
Nas décadas de 1910 e 1920, foi inaugurado um ramal férreo na Lagoinha,
de onde saíam composições que faziam o percurso Belo Horizonte –
Divinópolis. A inauguração desse ramal férreo favoreceu o surgimento
de estabelecimentos comerciais diversificados concentrados, em sua
maioria na Praça Vaz de Melo e na rua Itapecerica. A Lagoinha tornouse também local do lazer, da sociabilidade, do encontro, da música, dos
botecos, da boemia, dos laços familiares e de vizinhança.
Na segunda década do século XX foi construído o Grupo Escolar Silviano
Brandão na rua Itapecerica que, ainda hoje, tem grande representatividade
e importância para a história e o cotidiano do bairro e dos seus moradores.
Outro ponto de referência para o bairro tanto pelo reconhecimento dos
moradores quanto como um marco na paisagem do bairro é a Igreja
Nossa Senhora da Conceição, cuja edificação iniciou em 1914.
Conforme Dossiê de Tombamento do Conjunto Residencial São CristóvãoIAPI (Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários) (Belo
Horizonte, 2007), o conjunto habitacional foi construído na década de 1940,
no bairro São Cristóvão, e é composto por nove edifícios residenciais, com
ruas internas, praça, jardim e área de lazer. O Conjunto IAPI constituiria o
caso mais expressivo de um programa de habitação social desenvolvido
para os trabalhadores em Belo Horizonte, foi construído pela Prefeitura
em parceria com o Instituto de Aposentadoria dos Industriários e
com a Companhia Auxiliar de Serviços de Administração (Casa) e as
unidades habitacionais seriam alocadas aos funcionários da Prefeitura
e associados do IAPI. O Conjunto, exemplar da arquitetura moderna, foi
tombado pelo CDPCM-BH, em 2007, devido à participação e contribuição
cultural para a memória histórica da cidade.

Figura 10: Vista parcial do bairro
Lagoinha. Fonte: Diretoria de
Patrimônio Cultural, FMC/PBH,
2016.
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Existe ainda área em estudo nos arredores da avenida Augusto de
Lima, que possui edificações tombadas e indicadas para tombamento
espalhadas ao longo de seu território que engloba, primordialmente,
os bairros Barro Preto e Centro. Em termos formais, as edificações de
interesse cultural apresentam feições de inspiração eclética ou art
déco, possuindo um ou dois pavimentos, sendo o primeiro normalmente
comercial e o segundo residencial.
Por fim, cabe ressaltar que existem regiões que a Política Municipal
de Patrimônio Cultural demarca como áreas a serem alvo de estudos
futuros, que determinarão o tipo de proteção cabível para aquela área.
Estas demarcações são chamadas de áreas de interesse cultural que, no
perímetro em estudo, correspondem às regiões do bairro Carlos Prates e
do bairro Prado.

4.3 Contribuições do zoneamento para a proteção cultural:
ADEs

avenida Presidente Antônio Carlos) ao perímetro da ADE. Nota-se que a
emenda não solicitou a inserção da vila Pedreira Prado Lopes e da vila
Senhor dos Passos.

Algumas regiões do Município de Belo Horizonte foram ainda protegidas
pela demarcação de Áreas de Diretrizes Especiais (ADEs), devido à sua
importância histórico-cultural, sendo destinadas à proteção de seu
patrimônio cultural e paisagístico. Na área de estudo, identificamos a ADE
Região da Lagoinha, a ADE Vale do Arrudas e os seguintes setores da ADE
Avenida do Contorno: Hipercentro, rua da Bahia Viva e Distrito da Moda
(Subsetor Barro Preto), conforme descrito no Capítulo 3.

Esse território, referências para o patrimônio cultural da Nova Capital,
ora é incorporado ao perímetro em estudo. Naquele momento, a escolha
de não o inserir ao perímetro foi em função de decisão técnica, pois as
vilas, por vezes, necessitam de recursos financeiros, advindos de órgãos
internacionais, com prazos exíguos. Assim, a retirada foi acatada após
proposta apresentada na referida Conferência.
Conforme já mencionado, o levantamento de referências culturais
da região da Lagoinha totalizou 394 itens, que foram identificados a
partir das oficinas de mapas de percepção, entrevistas com moradores,
informações fornecidas pelos mediadores locais e pesquisa bibliográfica.

4.4 Cartografia cultural da Lagoinha
O projeto intitulado “Cartografia Cultural da Região da Lagoinha”,
contratado e coordenado pela Fundação Municipal de Cultura e realizado
pela Peixe Vivo Histórias, “buscou identificar e mapear as referências
culturais da região, descrevê-las em formato de fichas e propor medidas
que visassem à continuidade dos seus modos de vida e suas práticas
culturais” (Peixe Vivo Histórias, 2019, p.6).

No Mapa 4.4.1 estão identificadas as referências mapeadas no contexto
da cartografia cultural.
O Gráfico 05 aponta que, com referência à localidade, a região da
Lagoinha extrapola os limites do bairro oficial. Os locais mais citados
foram, além do bairro Lagoinha propriamente dito: vila Pedreira Prado
Lopes, vila Senhor dos Passos, IAPI, bairro Bonfim.

A metodologia do trabalho conjugou a noção de cartografia temática com
a ideia de mapa performático. A primeira consiste na representação de
um ou mais temas em um espaço / território. O segundo são “aqueles
mapas que exigem a presença e a ação do sujeito e, assim, não param
de fazer, refazer e multiplicar os significados dos lugares” (Peixe Vivo
Histórias, 2019, p.9).

Gráfico 05: Distribuição das
referências totais segundo
localidade. Fonte: Adaptado por
SUPLAN/SMPU, 2020, de Peixe
Vivo Histórias, 2019.

O estudo mostrou que a região é reconhecida por sua “tradição” e
pela resistência cultural. Além disso, o conjunto possui dimensões
polissêmicas em seu território, unindo o privado e o público, o individual
e o coletivo, marcos “naturais” e edificados em uma territorialidade
única. Segundo a cartografia cultural elaborada, o bairro possui limites
difusos, fronteiras fluidas e características marcantes. O projeto mapeou
o patrimônio imaterial e as culturas populares da região para possibilitar
meios de ampliar a salvaguarda dessas práticas.

Pedreira Prado
Lopes (25,38%)

Lagoinha
(32,99%)

Nova Esperança
(0,25%)
Centro (0,76%)

Vila Senhor dos
Passos (23,60%)

Concórdia (1,52%)

Para os autores, “a Cartografia Cultural da região da Lagoinha não
pretende apresentar a completude, mas dados de uma territorialidade
complexa, composta por referências duradouras ou efêmeras e, ao
mesmo tempo, propor a sua construção como um processo contínuo [...]”
(Peixe Vivo Histórias, 2019, p. 8).

Santo André (2,28%)
Bonfim (4,57%)
[7] “Vale ressaltar que se
entendeu como “memória”
referências às quais a pesquisa
identificou como inexistente ou
em inatividade, tanto aquelas
relacionadas a períodos mais
antigos, como edificações já
demolidas ou times de futebol
inativos há mais de duas
décadas, como também outras
práticas que estiveram ativas até
recentemente, mas atualmente
se encontram paralisadas – como
as guardas de congado na Vila
Senhor dos Passos que deixaram
de sair nos últimos anos após o
falecimento de suas lideranças.”
(Peixe Vivo Histórias, 2019, p.43)

As 394 referências culturais identificadas foram distribuídas em nove
grandes categorias: atividades produtivas e comerciais, equipamentos e
serviços públicos, esporte e lazer, expressões artísticas, lugares, música,
ofícios, organizações sociais, religiosidade.
O trabalho, na página 38, explicita a ausência da vila Pedreira Prado Lopes
na Área de Diretrizes Especiais (ADE) criada por meio da Lei nº 11.181/2019.
Importante salientar dois processos que subsidiaram a delimitação
de ADEs: a IV Conferência Municipal de Política Urbana [5], realizada
em 2014, e as emendas populares ao projeto de lei PL nº 1.749/2015 [6].
A participação popular chancelou a inserção do bairro Bonfim, da vila
Senhor dos Passos e o acréscimo da porção Leste (do outro lado da

[5] Disponível em: <https://
prefeitura.pbh.gov.br/politicaurbana/planejamento-urbano/
participacao/conferencia-depolitica-urbana>.
[6] Disponível em: <https://www.
cmbh.mg.gov.br/>.
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IAPI (8,63%)

O Gráfico 06 trabalha os dados em relação à ocorrência. “Notou-se
expressiva maioria de citações associadas a referências do tempo
presente (327 itens, ou 82,99% do total), enquanto 67 itens referem-se a
memórias [7] (17,01%)”. Já em relação à área e a ocorrência, destaca-se a
“religiosidade” com 90 itens (22,33% do total) e dividindo o segundo lugar
aparecem “lugares” e “música” (61 itens cada; 15,14% do total) (Peixe Vivo
História, 2019, p. 43).
A pesquisa parece levantar algumas características que aparecem
em cada localidade. O bairro da Lagoinha seria território formado pela
presença distribuída de lugares de referência, religiosidade, música e
comércio. A vila Pedreira Prado Lopes teria como característica a maior
presença das referências associadas à música, principalmente o samba,
e ao mesmo tempo uma maior diversidade de outras referências. A vila

Memória (17,01%)

Gráfico 07: Distribuição das
referências de religiosidade por
localidade segundo religião.
Fonte: Adaptado por SUPLAN/
SMPU, 2020, de Peixe Vivo
Histórias, 2019.

Número de referências

Gráfico 06: Distribuição das
referências segundo ocorrência.
Fonte: Adaptado por SUPLAN/
SMPU, 2020, de Peixe Vivo
Histórias, 2019.
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Em relação às referências musicais na área (54 itens), mais da metade
delas são associadas a músicos e artistas (61,11%), seguidas em menor
expressividade por grupos (11,11%) e eventos musicais (7,41%). Bom
lembrar que referências associadas aos blocos de carnaval (7,41%) e
às escolas de samba (3,7%) também foram levantadas. Em relação aos
gêneros musicais, mesmo que uma quantidade expressiva de itens não
possa ser identificada (20,0%), o samba aparece como predominante, com
mais da metade dos itens (62,0%). Os pesquisadores explicam que “outros
gêneros foram numericamente menos expressivos pelas limitações da
pesquisa, porém cabe citação ao funk (3,0%), rap (4,0%), além do afoxé,
soul, pagode e percussão (1 item; 2,0% cada).

Senhor dos Passos, por sua vez, poderia ser compreendida a partir da
expressiva concentração de práticas, lugares e pessoas relacionadas
às religiosidades, principalmente afro-brasileiras. Finalmente, o IAPI
apresentaria uma expressão maior nas áreas de música e religiosidade,
mas também poderia ser caracterizado por uma “pluralidade de
referências” (Belo Horizonte, 2019, p.52).
Em relação à religiosidade, segundo o estudo, existe maior presença de
práticas religiosas em contraponto a referências de lugares e de pessoas.
Assim, a pesquisa indicou que mais da metade dos itens referenciais
associados à religiosidade (total de 80 ocorrências no presente) referese às manifestações religiosas (53,75%), incluindo procissões, festas de
padroeiros e santos e projetos sociais vinculados a igrejas evangélicas.
Foram identificadas 20 igrejas, casas e terreiros, que correspondem a
25,0% das referências, 10 lideranças religiosas (12,50%), 3 congadeiras
(3,75%), 3 benzedeiras (3,75) e 1 acervo na bibliografia (1,25%), referente à
Igreja Nossa Senhora da Conceição, na Lagoinha.

A pesquisa, como demonstrado no Gráfico 08, identificou um maior
número de itens associados às artes visuais (27,27%), principalmente o
grafite, e à literatura oral (27,27%), nas referências da área de expressões
artísticas (22 citações). Em seguida, aparecem dança (22,73%), teatro
(9,09%), além de outras expressões, como poesia, escultura e cinema
(4,55% cada).
Gráfico 08: Distribuição das
referências de expressões
artísticas segundo categoria.
Fonte: Adaptado por SUPLAN/
SMPU, 2020, de Peixe Vivo
Histórias, 2019.

Em relação às referências associadas à religiosidade segundo a
localidade, a pesquisa demonstra concentração de referências de
religiões afro-brasileiras na vila Senhor dos Passos (80,0% do total). As
demais citações estão distribuídas no bairro Lagoinha e na vila Pedreira
Prado Lopes em áreas limítrofes à vila.

Poesia (4,55%)
Cinema (4,55%)
Escultura (4,55%)

Literatura oral
(27,27%)

Teatro (9,09%)

Foi na vila também que se identificaram referências relacionadas
ao kardecismo. Em seguida, as referências católicas apresentam-se
distribuídas em todas as localidades, evidenciando as redes de atuação
das paróquias presentes nos bairros. Foram encontradas igrejas e
capelas, festas e procissões que acontecem nos quatro territórios, mas
se nota a centralidade da Lagoinha, a partir do Santuário Nossa Senhora
da Conceição. As referências evangélicas concentram-se no bairro
Lagoinha e na vila Pedreira Prado Lopes, muito devido à presença da
Igreja Batista da Lagoinha e ações de assistência social realizadas na
Pedreira. Finalmente, o bairro Lagoinha apresentou relativamente a maior
diversidade religiosa com a presença ainda da Igreja síria ortodoxa (Peixe
Vivo Histórias, 2019, p.55).

Dança (22,73%)
Artes visuais (27,27%)
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Em relação à área de esporte e lazer (19 itens), cabe destacar a
predominância das referências associadas ao futebol (63,16%), seguidas
da capoeira (26,32%), além de outros itens, como soltar papagaio
(10,53%). Já em relação aos equipamentos e serviços públicos (15
citações, Gráfico 10) tem-se os setores da assistência social, educação
e saúde (4 itens cada; 26,67%), seguidos pelo setor da cultura (13,33%) e
segurança pública (6,67%).
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4

4

Segurança pública

Saúde

Educação

Cultura

1
Assistência social

Número de referências

2

Foram muitos os envolvidos com a tarefa hercúlea de “tirar do papel”
uma cidade, em pleno século XIX. Por este motivo, a cidade acolheu uma
vasta mão de obra operária e imigrante. Parte se instalou na região que
hoje conforma a Lagoinha e por lá também se divertiam. Da Pedreira
Prado Lopes saíam as pedras para calçar as vias, mas também, conforme
identificamos por meio da “Cartografia Cultural da Lagoinha” (Peixe Vivo
Histórias, 2019), o samba, os terreiros e suas tradições advindas dos povos
africanos.

Gráfico 09: Distribuição dos
equipamentos e serviços públicos
por setor. Fonte: Adaptado por
SUPLAN/SMPU, 2020, de Peixe
Vivo Histórias, 2019.

[8] Os documentos do Acervo
da Comissão Construtora da
Nova Capital, que deram origem
à cidade de Belo Horizonte,
foram selecionados pela
Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a
Cultura - Unesco, para integrar
o Programa Memória do Mundo
Brasil (Memory of the World
Brazil - MOW). “O Registo da
Memória do Mundo é um projeto
da Unesco iniciado em 1992 com o
objetivo de identificar e preservar
documentos e arquivos de grande
valor histórico.”

O Gráfico 10 foi confeccionado conforme explicado a seguir.
A partir da frequência com que as referências do tempo presente (327
itens) foram citadas, essa nuvem de palavras foi construída. O tamanho
de fonte das palavras indica sua frequência, quanto maior a palavra,
mais vezes ela apareceu no levantamento. Aqui, tem-se a ilustração das
principais práticas, lugares e pessoas que foram identificados na pesquisa
e configuram as dinâmicas culturais e os modos de sociabilidade na
região da Lagoinha (Belo Horizonte, 2019, p.60).

músicos terreiros
blocos de carnaval
samba

música
futebol

Gráfico 10: Nuvem de palavras
segundo frequência de citação.
Fonte: Adaptado por SUPLAN/
SMPU, 2020, de Peixe Vivo
Histórias, 2019.

[9] Belo Horizonte foi eleita
cidade criativa da gastronomia,
título concedido pela Unesco, em
2019.

artesanato

capoeira escola de samba

[10] O Conjunto Moderno da
Pampulha é Patrimônio Cultural
da Humanidade, título concedido
pela Unesco, em 2016.

bares e restaurantes

religiosidade
ruas
funk

[11] O conceito foi cunhado
pela União Internacional para
Conservação da Natureza (UICN),
no âmbito da Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre a
Mudança do Clima (CQNUMC),
ocorrida em 2009. Fonte: <https://
www.iucn.org/commissions/
commission-ecosystemmanagement/our-work/naturebased-solutions>. Acesso em 04
fev. 2020.

praças

dança

comércio

org. sociais

lugares

edificações

catolicismo

equip. públicos

religião evangélica

[13] Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável.
Fonte: < https://nacoesunidas.
org/pos2015/agenda2030/>.
Acesso em 04 fev. 2020.

O território delimitado pelas intervenções urbanísticas, que são
apresentadas neste diagnóstico, conecta-se de forma indelével à história
de criação da Nova Capital e, portanto, à memória dos belo-horizontinos.
(BELO HORIZONTE, 2018, anexo IV) A cidade e seus lugares tece com os
fios do presente a oportunidade de respeitar e honrar, por meio dos seus
afetos, os trabalhos, tanto dos intelectuais, aqui, citamos a Comissão
Construtora da Nova Capital (CCNC), quanto aqueles que, com o suor de
seus corpos, construíram Belo Horizonte.
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Uma herança que carece de reconhecimento, Estado que carrega
no nome as Minas e, portanto, a terra que foi removida por homens
escravizados. Somos reconhecidos mundialmente, tanto pelos
documentos confeccionados pela CCNC [8], quanto por nossa
gastronomia [9] e também por nosso patrimônio moderno [10]. Mas cabe
a nós, mineiros, belo-horizontinos, valorizar, também por meio das nossas
intervenções urbanas presentes, nossa política de planejamento urbano, a
cultura dos povos de matriz africana.
A convergência dessas culturas aponta para “as soluções baseadas na
natureza” (SbN) [11], como forma de construir uma cidade inclusiva e
sustentável. Essa construção perpassa os objetivos da Nova Agenda
Urbana 2030 [12], da ONU Habitat, e as premissas do Plano Diretor do
Município, Lei nº 11.181/2019. Neste sentido, honrar nossa ancestralidade
matriz, respeitar seus valores e, antes de mais nada, reconhecer e
respeitar suas tradições e memórias, é valorizar a diversidade de
nossa sociedade, é dizer que todos pertencem a este solo, território
da Belo Horizonte. E sobre esta lente de amplitude, de respeito e de
pertencimento que este documento se pauta.
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05.
Equipamentos e
serviços urbanos
Neste capítulo do diagnóstico será feita a análise dos equipamentos e
serviços urbanos da área em estudo. Dessa forma, essa seção contempla
os equipamentos de uso público de educação, de saúde, de assistência
social, de cultura, de esporte e lazer e de segurança pública. Além disso,
os serviços de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de
limpeza urbana serão analisados.

5.1 Oferta de equipamentos de uso público
A área de estudo é dotada de diversos equipamentos de abrangência local
ou regional, conforme Quadro 14.
Salienta-se que o diagnóstico relativo à provisão dos equipamentos
presentes na área deverá ser constantemente atualizado por meio de
uma avaliação sistemática e contínua junto às secretarias temáticas
para identificar a demanda reprimida, como também os equipamentos
existentes fora do perímetro da área de estudo que possuam condições
de atenderem parte da demanda gerada por novos empreendimentos.
Para tanto, deverá ser realizada uma avaliação mais precisa quando
da implantação dos planos de gestão, dando embasamento para a
proposição da melhor localização destes equipamentos demandados
quando do adensamento advindo, considerando-se a demanda reprimida
e a adicional.
No entanto, algumas questões já são apontadas, considerando a situação
em 2019, conforme descrito a seguir.
Educação
A Rede Municipal de Educação (RME) atende, conforme determina a
Constituição Brasileira e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB),
Lei Federal nº 9.394/1996, alunos da Educação Infantil (0 a 5 anos) e do
Ensino Fundamental (6 a 14). Fazem parte também do público das escolas
municipais estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Na Educação Infantil, o atendimento para as crianças de 4 e 5 anos
está universalizado. A Secretaria Municipal de Educação (SMED) tem
se empenhado para ampliar a oferta de vagas para o atendimento de
crianças de 0 a 3 anos. A Rede Municipal de Educação atende cerca de
49 mil crianças em Escolas Municipais (EM), sejam elas de exclusivo
atendimento à Educação Infantil (EMEI) ou em escolas que atendem tanto
à Educação Infantil quanto ao Ensino Fundamental (EMEF).
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Fotografia 06: Passarela da
Lagoinha. Fonte: CURA.

Outras 26 mil crianças são atendidas em creches parceiras, que
são instituições privadas, confessionais ou comunitárias de caráter
filantrópico, sem fins lucrativos, credenciadas pela SMED. Uma das
atuais demandas consiste em diminuir ao máximo o déficit de vagas na

Equipamentos
educacionais

Creche conveniada

Escola Pública
Ensino Infantil - EMEI

Escola Pública
Ensino Fundamental

Escola Pública
Ensino Médio

Equipamentos
de saúde

Equipamentos
esportivos e de lazer

Centro de Saúde

Creche Vovó Guiomar

R. Bonfim, 360

Instituto Cristão Ágape

R. Grupiara, 66

EMEI Carlos Prates

Av. Nossa S. de Fátima, 2283

EMEI Vila Senhor dos Passos

R. Evaristo da Veiga, 239

EMEI Pedro Lessa

R. Pedro Lessa, 506

EMEI Pedreira Prado Lopes

R. Carmo do Rio Claro, 203

10 *

E. E. Silviano Brandão

R. Itapecerica, 685

* Há escolas
que atendem
a mais de
uma das
categorias.

E. E. Lucio dos Santos

R. Padre Eustáquio, 16

E. E. Cesário Alvim

R. Rio Grande do Sul, 235

E. E. Caetano Azeredo

R. dos Guajajaras, 1827

E. E. Francisco Salles

R. dos Guajajaras, 1887

E. M. Belo Horizonte

Av. José Bonifácio, 189

E. M. Carlos Góis

R. Mendes de Oliveira, 446

E. M. Dr. José Diogo de A. M.

R. Carmo do Rio Claro, 145

E. M. Honorina de Barros

R. Professor Correa Neto, 200

E. M. Maria Glória Lommez

R. Pedro Lessa, 506

6*

E. E. Silviano Brandão

R. Itapecerica, 685

* Há escolas
que atendem
a mais de
uma das
categorias.

E. E. Lucio dos Santos

R. Padre Eustáquio, 16

E. E. Olegário Maciel

Av. Olegário Maciel, 422

E. E. Caetano Azeredo

R. dos Guajajaras, 1827

E. E. Francisco Salles

R. dos Guajajaras, 1887

E. E. Instituto São Rafael

Av. Augusto de Lima, 2109

CEO Paracatu

R. Paracatu, 214

CS São Cristóvão

R. Itapecerica, 555

CS Pedreira Prado Lopes

R. Escravo Isidoro, 601

2

4

3

UPA

1

UPA Odilon Behrens

R. Doutor João C. de Paiva, 85

Hospital

1

Hospital Odilon Behrens

R. Formiga, 50

Academia da cidade

2

Mercado da Lagoinha

R. Pres. Antônio Carlos, 821

Oswaldo Cruz

R. Paracatu, 214

Quadra Beco 21 de Abril

R. Rodrigues Alves

Praça do Conjunto IAPI

Praça Professor Correa Neto

R. Serra Negra

R. Serra Negra

Praça Túnel da Lagoinha

Praça Helena Greco

Campo de Futebol PPL

R. Pedro Lessa, 506

CR Esportiva para PPD

Av. N. S. de Fátima, 2283

Pista de Skate

Praça Helena Greco

Quadra Esportiva Vila
Senhor dos Passos

Beco Esmeralda

Quadra Esportiva R.
Serra Negra

R. Serra Negra

Academia a
céu aberto

Demais
Equipamentos
Esportivos (Campos,
Ginásios e Quadras)

4

5

Equipamentos
Culturais

Equipamentos de
Assistência Social

Equipamentos de
Segurança Pública

Centro cultural

1

Centro Cultural Liberalino
Alves de Oliveira

Av. Pres. Antônio Carlos, 821

Fundação

1

Funarte

R. Januária, 68

Instituto

1

IPHAN-MG

R. Januária, 130

CREAS - Centro
de Referência
Especializado em
Assistência Social

1

CREAS Noroeste

R. Peçanha, 144

CRAS - Centro
de Referência de
Assistência Social

2

CRAS Pedreira Prado Lopes

Av. José Bonifácio, 189

CRAS Vila Senhor dos Passos

R. Evaristo da Veiga, 239

Serviço de
Atendimento ao
Migrante

1

Serviço de Atendimento
ao Migrante

R. dos Caetés, 342

Unidades de
acolhimento

2

Abrigo Maria Maria

R. Ubá, 01

Abrigo Fábio Alves dos Santos

Av. N. S. de Fátima, 3076

1

Centro Pop - Contorno

Av. do Contorno, 10852

1

Unidades pós-alta hospitalar

R. Além Paraíba, 181

Restaurante Popular

1

Restaurante Popular 1

Av. do Contorno, 11484

Equipamentos
diversos

1

CIAM - Centro Integrado de
Apoio à Mulher

R. Itapecerica, 632

1

CPC PPL - Centro de
Prevenção à Criminalidade

R. Marcazita, 238

Quadro 14: Equipamentos de uso
público. Fonte: SUPLAN/SMPU,
2020.
[14] Disponível em: <https://
prefeitura.pbh.gov.br/educacao>.

Educação Infantil e, para isso, além da inauguração de novos espaços e
da ampliação da rede de creches parceiras, outras estratégias estão em
estudo para oferecer para a população uma rede capaz de absorver a
demanda existente. [14]
O Mapa 5.1.1 indica os equipamentos de educação existentes na área
de estudo, incluindo escolas privadas. Além disso, a área em estudo
conta com centros de educação superior como a Faculdade Univeritas,
localizada na Rua Diamantina; a Faculdade FACISA, localizada na avenida
Presidente Antônio Carlos, ambas na Lagoinha. Na mesma região, temse o SENAI Belo Horizonte CFP Américo Renê Giannetti, instituição que
oferece diversos cursos técnicos, de aperfeiçoamento, de qualificação e
de aprendizagem.
Saúde
A atenção à saúde em Belo Horizonte é pautada na gestão do cuidado
em rede, tendo a Atenção Primária à Saúde (APS) como porta de entrada
preferencial do usuário no sistema de saúde, por atender e resolver a
maior parte das suas necessidades.
Belo Horizonte contava em 2019 com 152 centros de saúde, 589 equipes
de Estratégia Saúde da Família, o Hospital Metropolitano Odilon Behrens
e o Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro. São 8 Centros de
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Referência em Saúde Mental (CERSAM), 5 Centros de Referência em
Saúde Mental Álcool e outras (CERSAM-AD) e 3 Centros de Referência
em Saúde Mental Infantil (CERSAMI). A capital conta ainda com 9 Centros
de Convivência. Na atenção especializada, são 5 Unidades de Referência
Secundária (URS), 9 Centros de Especialidades Médicas (CEM), 4 Centros
de Especialidades Odontológicas (CEO), 4 Centros de Reabilitação
(CREAB), 2 Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST),
2 Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA), 1 Centro Municipal
de Oftalmologia (CMO),1 Centro Municipal de diagnóstico por imagem
(CMDI). A rede de Urgência e Emergência é composta por 9 Unidades de
Pronto-Atendimento (UPA), 1 Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturno
(SUP) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A rede de
apoio ao diagnóstico possui 5 laboratórios distritais, 1 laboratório central,
1 laboratório de Doenças Sexualmente Transmissíveis e 9 laboratórios
de UPA. A Vigilância em Saúde tem em sua estrutura 1 Laboratório de
Bromatologia, 1 Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais
(CRIE), 1 Laboratório de Zoonoses, 1 Centro de Controle de Zoonoses, 5
centros de esterilização de cães e gatos, 1 Unidade Móvel de Castração e
o Serviço de Atenção ao Viajante. Na promoção à saúde, são 78 Academias
da Cidade em funcionamento, com mais de 19 mil alunos e 207 locais que
promovem a prática Lian Gong. [15]

Há que se destacar, ainda, demandas específicas relacionadas à
assistência social e segurança pública decorrentes da característica da
população flutuante, notadamente quanto à população de rua. Apesar
de haver um número significativo de equipamentos de atendimento
social, isso não é suficiente para responder às demandas e conflitos
historicamente registrados no local. A municipalidade diagnosticou, por
exemplo, a necessidade de implantação de um centro para população
de rua, onde possam ser oferecidos serviços básicos como banho e
atividades de orientação e capacitação em suporte à possibilidade de
novas atividades produtivas.
Cultura
A área em estudo possui grande dinamismo cultural e é reconhecida
pelas práticas artísticas e pelas manifestações de caráter urbano e
tradicionais para toda a cidade. O vínculo com o patrimônio material
e imaterial é presente com avidez em todo território, com as várias
manifestações na Lagoinha, como as de religiosidades afro-brasileiras e o
samba. Temos ainda o pólo da moda no bairro Barro Preto, referência para
essa prática artística e de economia criativa. Importante destacar o baixo
centro com as práticas culturais urbanas e espontâneas, como os duelos
de MCs, a arte urbana, entre outras.

[15] Disponível em: <https://
prefeitura.pbh.gov.br/saude>.

A população da área de estudo compartilha dos serviços oferecidos por
essa rede e, mais especificamente, dos equipamentos localizados na
região, conforme quadro apresentado no início desta seção.

A área é constituída por diversos equipamentos culturais públicos e
privados. Além disso, a região abarca duas zonas culturais instituídas
pelo poder público: A Zona Cultural Praça da Estação, criada pelo Decreto
15.587/2014 e o Corredor Cultural da Lagoinha e Bonfim, instituído por
meio da ADE da Região da Lagoinha, ainda a ser regulamentado. A riqueza
do patrimônio na área em estudo é reconhecida pelo poder público por
meio de processos de registros imateriais abertos e de conjuntos urbanos
protegidos.

O Mapa 5.1.2 apresenta os equipamentos de saúde existentes na área.
Alguns desses equipamentos já trabalham no limite de sua capacidade
e podem não suportar aumento de demanda decorrente de novos
adensamentos. Antes da definição por implantar novos equipamentos, há
que se considerar a possibilidade de ampliar a capacidade ou a eficiência
daqueles já existentes, tal como já indicado pela Secretaria Municipal
de Saúde em relação ao Centro de Saúde São Cristóvão e ao Centro de
Especialidades Odontológicas Paracatu.

Na área da Praça da Estação, nos limites do perímetro, temos, por
exemplo, o Centro de Referência da Juventude (CRJ),vinculado à
Subsecretaria de Direitos e Cidadania (SUDC) e com políticas públicas
intersetoriais. Aberto em maio de 2016, o equipamento é voltado ao
atendimento de jovens. O CRJ possui fácil acesso a pé, metrô ou ônibus e
tem como princípio norteador ser um espaço de participação, de diálogo
e de trocas de experiências entre indivíduos, instituições e grupos e
coletivos que atuam em prol das juventudes.

Assistência Social
Ações e programas para a promoção do desenvolvimento inclusivo, justo
e igualitário, assegurando o respeito às diferenças e o acesso aos serviços
básicos oferecidos pelas políticas municipais, estão entre as principais
prioridades do município de Belo Horizonte. Destacam-se as ações e
programas vinculados à promoção da assistência social, da segurança
alimentar e nutricional e dos direitos de cidadania da população. Para
contribuir para a redução da pobreza em Belo Horizonte, respeitando
os princípios da Política Nacional de Assistência Social, é necessário
também contar com parcerias de entidades socioassistenciais que
atuam de forma alinhada aos princípios e diretrizes do Sistema Único de
Assistência Social - SUAS. [16]

Na rua Januária, na Floresta, está localizada a Superintendência do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em Minas
Gerais. O órgão federal atua na preservação do patrimônio cultural de
Minas Gerais, um dos estados brasileiros com o maior número de bens
tombados. Também na rua Januária fica a Funarte, braço belo-horizontino
do órgão do Governo Federal cuja missão é promover e incentivar a
produção, a prática, o desenvolvimento e a difusão das artes no país.

[16] Disponível em: <https://
prefeitura.pbh.gov.br/smasac>.

O Mapa 5.1.2 indica os equipamentos públicos da rede de assistência
social. Destaca-se a importante referência para a população local do
CRAS Senhor dos Passos e CRAS Pedreira Prado Lopes, que, no entanto,
ainda trabalham aquém da capacidade de atendimento em função da
limitação de equipes.

Nas proximidades do Hipercentro, na área de estudo, encontram-se
vários equipamentos privados de uso cultural, alguns localizados junto ao
perímetro, como o Cine 104 (Praça Rui Barbosa, 104), o Museu de Artes e
Ofícios, na Praça da Estação (Praça Rui Barbosa, 600), o Centro Cultural
UFMG (avenida Santos Dumont, 174), entre outros. Todos fazem parte da
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Zona Cultural Praça da Estação. Tem-se ainda, na rua Varginha, o Instituto
Museu Giramundo, guardião do maior acervo de teatro de bonecos das
Américas, do Grupo Giramundo, no limite da área em estudo.

Até os dias atuais, um número próximo a 200km de cursos d’água foram
submetidos a concepção técnica de canalização associada à urbanização
dos respectivos fundos de vale onde, quase sem exceção, receberam via
de tráfego.

O bairro Barro Preto é uma região com escassez de equipamentos
culturais públicos ou privados, apesar da proximidade com os bairros
Centro e Lourdes, que são áreas com mais opções culturais. Nos limites
dos bairros citados, tem-se o espaço cultural Matriz, na avenida Olegário
Maciel, espaço dedicado a shows de bandas independentes.

Esse quadro vem sofrendo alterações positivas a partir de 2004, com a
elaboração do primeiro Plano Municipal de Saneamento (PMS), além do
financiamento das obras do Programa de Recuperação Ambiental de Belo
Horizonte (Drenurbs) e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC),
o que significou a destinação de um montante significativo de recursos
para a solução integrada dos problemas de inundação e saneamento.
Importante é também destacar o conceito, incorporado pelo setor técnico
e parte da comunidade, de abordar os demais sistemas envolvidos e evitar
canalizações em concreto após análise de alternativas.

A porção ao Norte do ribeirão Arrudas carece de investimentos nos
equipamentos públicos de cultura, pois, além de poucos, eles necessitam
de infraestrutura e de potencialização. O Mercado da Lagoinha é
referência de equipamento público para a área de alimentação, lazer,
assistência social e cultura. Foi inaugurado no final dos anos 1940 para
servir como parte do sistema de abastecimento alimentar de Belo
Horizonte. Em 1988 ele foi fechado e teve restauração iniciada em 1994,
como parte das comemorações do aniversário da cidade. O Mercado
abriga o Centro Cultural Liberalino Alves, que funciona no local desde
dezembro de 2014. Este Centro Cultural tem como objetivo democratizar
o acesso à cultura, aos bens culturais e à informação. Este espaço é
dedicado aos moradores da região, responsáveis pela tradição e pela
riqueza das manifestações culturais de todas as vertentes.

Mesmo após os avanços alcançados, ainda subsistem vários problemas,
como:
• Interferências do sistema de drenagem com as redes de água e esgoto
sob a responsabilidade da Companhia de Saneamento de Minas Gerais
(Copasa MG);
• Existência de lançamentos clandestinos de esgoto em redes de
drenagem e, também, de lançamentos de águas pluviais em redes
coletoras de esgotos;
• Execução parcial de intervenções de drenagem em bacias hidrográficas;
• Funcionamento inadequado dos canais implantados, ou por receberem
vazões superiores às de projeto ou por estarem parcialmente obstruídos
por cargas de entulhos;
• Recursos insuficientes, ainda que com os financiamentos dos
organismos nacionais e internacionais, para fazer frente a todos os
problemas relacionados à drenagem urbana no Município.

A região do bairro Lagoinha e adjacências teve as manifestações
estudadas por meio de um trabalho coordenado pela Diretoria de Arquivo
e Patrimônio Cultural, a Cartografia Cultural da Lagoinha, organizado pela
Peixe Vivo Histórias – Memória e Patrimônio. Esse estudo está explicitado
no Item 4.4 deste diagnóstico.
Planejamento: Unidade de Vizinhança Qualificada
Na definição da localização de novos equipamentos, deve ser
considerado, também, o conceito de Unidade de Vizinhança Qualificada
(UVQ), que se baseia no atendimento das regiões por centralidades,
equipamentos públicos, áreas verdes, acesso ao transporte coletivo, entre
outros atributos do espaço urbano, a serem acessados prioritariamente
por meios não motorizados. O objetivo desta estratégia é prover à
população local o acesso amplo a estes equipamentos, considerando as
condições de acessibilidade física. Trata-se de critério que se soma às
demais características necessárias à eficiência dos equipamentos e da
rede em que se inserem, no sentido de qualificar o território e melhorar as
condições da população local. O conceito de UVQ será detalhado no Item
6.6 deste documento.

Os problemas enfrentados à macrodrenagem ainda geram nas
comunidades urbanas o desejo de canalizar os córregos, refletindo a
vontade de se livrar de problemas decorrentes da falta de saneamento,
da poluição, das doenças, dos maus odores, de cenários deploráveis
de miséria e insalubridade. No entanto, essa medida apenas esconde
os problemas, não os resolve e nem combate suas causas. Na área de
estudo, não há mais córregos em leito natural, mas parte do canal do
ribeirão Arrudas permanece aberto (trecho próximo à Estação Rodoviária),
havendo solicitações para que ele também seja coberto, tal como no
trecho compreendido entre a rua da Bahia e a alameda Ezequiel Dias.
As modernas concepções de planejamento urbano integrado exigem um
tratamento multidisciplinar dos problemas e pressupõem soluções a
longo prazo, negociação política e participação social.

5.2 Infraestruturas e serviços urbanos

Dentre as diversas ações previstas no Plano Diretor de Drenagem do
Município, o início da operação do sistema de Monitoramento e Alerta
do Município, em setembro de 2011, pode ser considerado um marco na
gestão do Sistema de Drenagem Municipal.

Drenagem pluvial
As ações de drenagem em Belo Horizonte foram quase sempre
executadas com vistas a solucionar problemas de erosão decorrentes
de escoamento superficial, enchentes localizadas ou a viabilizar outras
metas de intervenção como, por exemplo, a implantação de ligações
viárias como as avenidas sanitárias.

O sistema de microdrenagem, por sua vez, apresenta características
diferenciadas nos diversos setores da área de estudo. Na área central,
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as redes e os dispositivos de captação, bastante antigos, em sua maioria
apresentam seções insuficientes para eventos corriqueiros, enquanto
que, em outros locais, a microdrenagem é praticamente inexistente.
Portanto, em todas as intervenções, as particularidades desse sistema
deverão ser identificadas, tendo como referência o cadastro do sistema
SIG-DRENAGEM, e posteriormente efetuado o levantamento topográfico
para subsidiar os estudos e propostas de intervenção.

Assim como na maior parte da cidade, a área de estudo apresenta
atualmente um ótimo índice de atendimento quanto à rede de
abastecimento de água, mesmo no interior das vilas, podendo haver
pontualmente alguma deficiência associada ao tipo de ocupação. O Mapa
5.2.1 ilustra os trechos com rede de abastecimento de água na região.
Entretanto, assim como todo o município e na Região Metropolitana
de Belo Horizonte, medidas devem ser adotadas no sentido de buscar
a redução das perdas no sistema de distribuição de água, além de
incentivar a mudança no padrão de consumo e a adoção de tecnologias
para utilização de águas de chuva ou reaproveitamento de água
consumida.

Abastecimento de água
Belo Horizonte é atendida pelo Sistema Integrado de Abastecimento
de Água da Região Metropolitana, cuja captação é proveniente
majoritariamente dos sistemas das bacias do rio Paraopeba e do rio das
Velhas, além de poços artesianos. O sistema do rio Paraopeba é composto
pelos subsistemas do Rio Manso, Serra Azul, Vargem das Flores e Ibirité. Já
o sistema do rio das Velhas é composto pelas captações do rio das Velhas,
Morro Redondo e Barreiro. A integração entre os sistemas se dá através
de redes tronco-alimentadoras, destacando-se a Linha Azul, adutora com
diâmetro de 1.200mm e 22km de extensão.

Esgotamento sanitário
O sistema de esgotamento sanitário, que é constituído de ligações
prediais, redes coletoras, interceptores, estações elevatórias e estações
de tratamento, atende toda área de estudo, havendo deficiências em
pequenos trechos pontuais no interior.
Toda a área de contribuição do município está inserida na bacia do rio das
Velhas, sendo 157,76km² situados na bacia do ribeirão da Onça (incluindo
o seu afluente, o ribeirão da Izidora) e 163,63km² na bacia do ribeirão
Arrudas. Apenas 9,54km² contribuem diretamente para a bacia do rio das
Velhas.

A Copasa é a empresa estadual que detém a concessão dos serviços
de água e esgoto em Belo Horizonte, sendo as diretrizes para planos
de expansão ou adequação das redes definidas pela administração
municipal. A regulação da prestação dos serviços é feita pela Agência
Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento
Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG).
De forma geral, o abastecimento de água no município de Belo
Horizonte apresenta todos os controles e monitoramentos necessários
à preservação de sua qualidade, sendo considerado um dos serviços
de melhor nível de atendimento no Brasil, tanto em quantidade como
em qualidade. A Região Metropolitana de Belo Horizonte caracterizase por possuir elevada disponibilidade hídrica e grande capacidade
instalada nos sistemas produtores, garantindo o abastecimento da
cidade por, no mínimo, mais vinte anos, considerando-se a taxa de
crescimento de 2000 a 2010 de 0,6%. No entanto, a crise hídrica de 20142015 acendeu um primeiro alerta quanto ao risco de desabastecimento,
o que levou a Copasa a construir uma nova captação do rio Paraopeba
para adução para o subsistema Rio Manso, concluída no final de 2016.
Posteriormente, em janeiro de 2019, ocorreu o rompimento da barragem
de Brumadinho, um dos maiores desastres mundiais com rejeitos de
mineração, comprometendo essa captação. Nova captação encontrase em implantação pela Companhia Vale do Rio Doce, responsável pela
barragem rompida. [17]
Além dos riscos ao abastecimento em função de externalidades,
um grande desafio se refere às perdas no sistema de distribuição
que envolvem vários aspectos de ordem técnica, operacional, social,
ambiental e econômica e as ações para sua redução assumem um
caráter de suma importância, principalmente em tempos de escassez
de recursos hídricos. Um percentual dessas perdas é representado pelas
fraudes e por ligações clandestinas que, por sua vez, estão associadas à
capacidade econômica para pagamento das tarifas.

Belo Horizonte apresenta índices elevados de atendimento pelos serviços
de esgotamento sanitário, quando comparados à realidade nacional.
Mesmo assim, não se pode dizer que a situação seja satisfatória. A
implantação dos interceptores é de grande importância, uma vez que os
mesmos evitam que os esgotos coletados sejam lançados diretamente
nos cursos d’água, além de viabilizar o seu encaminhamento a ponto, ou
pontos, onde possam ser tratados antes de sua disposição final no corpo
receptor.
Atualmente, uma das maiores carências de infraestrutura de saneamento
em Belo Horizonte corresponde ao atendimento por interceptação de
esgotos sanitários. A ausência de interceptação é comum a várias
regiões da cidade, inclusive em áreas densamente ocupadas. Além
disso, há vários pontos de descontinuidade no sistema, o que impede que
várias sub-bacias, já integralmente atendidas por coleta e interceptação,
tenham as Estações de Tratamento de Esgotos como destino final de seus
efluentes. Tendo em vista a ausência ou a descontinuidade do sistema
de interceptação, grande parte dos córregos do município, canalizados
ou não, encontram-se poluídos por lançamentos de efluentes de origem
industrial e, principalmente, domiciliar. Existe, ainda, um grande número
de ligações clandestinas e lançamentos de esgoto na rede de drenagem
pluvial.

[17] A atualização de informações
sobre as obras na nova captação
podem ser obtidas no site da
empresa: <http://vale.com/
brasil>.
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Quanto ao sistema de tratamento, Belo Horizonte conta com 4 Estações
de Tratamento de Esgotos e 1 Estação de Tratamento de Águas Fluviais,
sendo elas: a Estação de Tratamento de Esgotos da bacia do ribeirão
Arrudas; a Estação de Tratamento de Esgotos da bacia do ribeirão da
Onça; a Estação de Tratamento de Esgotos Pilar e Olhos d’Água; a Estação
de Tratamento de Esgotos Jardim Vitória e a Estação de Tratamento de
Águas Fluviais dos córregos Ressaca e Sarandi – ETAF.

Limpeza urbana

[19] Disponível em: <https://
prefeitura.pbh.gov.br/slu>.

A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) é a autarquia municipal
responsável pela elaboração, controle e execução de programas
e atividades voltados para a limpeza urbana de Belo Horizonte,
compreendendo os serviços de coleta domiciliar de lixo, varrição, capina,
aterramento de resíduos, coleta seletiva, reciclagem de entulho e
compostagem de resíduos orgânicos, entre outros. A sua atuação segue
as diretrizes para a gestão ambientalmente adequada e sustentável
dos resíduos sólidos contidas no Plano Municipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos de Belo Horizonte (PMGIRS-BH) concluído em 2017,
instrumento de planejamento estratégico para um horizonte de 20 anos,
elaborado conforme exigências da Lei Federal nº 12.305/2010, que institui a
Política Nacional de Resíduos Sólidos. [19]
Serviço de limpeza em vias e outros logradouros públicos
Os serviços de limpeza em vias e outros logradouros públicos
compreendem: os serviços regulares de limpeza, manual e
mecanizada; as atividades de varrição, roçada, capina; limpeza de
bocas de lobo; limpeza e manutenção de cestos coletores e os serviços
complementares, visando minimizar riscos à saúde pública, manter a
cidade limpa e prevenir enchentes.
Atualmente, Belo Horizonte conta com o serviço de varrição manual ou
mecanizada de logradouros, englobando a limpeza de sarjetas, calçadas
e áreas públicas em aproximadamente 95% da extensão das vias urbanas
pavimentadas do município. A frequência de varrição varia conforme as
características de ocupação dos logradouros, a intensidade do trânsito,
o tipo de arborização e o fluxo de pedestres, podendo ser semanal,
alternada (duas, três ou cinco vezes por semana) ou diária (com ou sem
repasses).

As contribuições de esgotos provenientes das sub-bacias da área de
estudo são todas direcionados à Estação de Tratamento de Esgotos (ETE)
da bacia do ribeirão Arrudas, que tem uma capacidade instalada para
tratamento a nível secundário de 2,250m³/s (2250 litros de esgoto a cada
segundo). Está em fase de implantação a ampliação da capacidade da
ETE para 3,375m³/s, sendo que a previsão em fase final é 4,5m³/s. Isso
corresponde ao atendimento atual de 1 milhão de habitantes, podendo
ampliar o atendimento para até 1,6 milhões de pessoas. [18]
Para eliminar a parcela de esgotos coletados que ainda não está ligada
aos interceptores, a Copasa criou o Programa Caça-Esgoto através do
qual, após a identificação dos lançamentos de esgotos em rios e córregos,
são elaborados projetos de interligação às redes para execução das
devidas obras.

Figura 11: Bacias de contribuição
das Estações de Tratamento de
Esgotos. Fonte: Copasa, 2016.

Como suporte à atividade de limpeza de vias, especialmente à varrição,
são instalados cestos coletores de resíduos leves e, até abril de 2019 já
haviam sido instaladas 26.000 unidades, distribuídas nas áreas de maior
fluxo de pedestres.
Em locais específicos, como logradouros onde ocorrem feiras livres ou
outros eventos, é realizada a lavação após o evento, precedida de varrição
e coleta de resíduos.

[18] Informações disponíveis em:
<http://copasa.com.br>.

Outros serviços em logradouros consistem na limpeza de bocas de
lobo, realizada predominantemente de forma manual, com frequência
mínima bimestral, a capina e a roçada (atendimento de 95% das vias
pavimentadas, conforme dados de 2016) e, ainda, limpeza de córregos
(capina, roçada, retirada de entulho para redução dos riscos de
enchentes), limpeza de túneis e viadutos, remoção de animais mortos e
remoção de pichação.

A área de estudo é bem atendida pela rede coletora de esgotos,
ressalvando-se alguns trechos no interior das vilas Senhor dos Passos
e Pedreira Prado Lopes, como ilustrado no Mapa 5.2.2. Como se trata
de rede com trechos antigos, a concessionária dos serviços de coleta
de esgotos deverá ser consultada por ocasião da implantação de novos
empreendimentos.

Coleta de resíduos sólidos domiciliares
A coleta de resíduos sólidos domiciliares consiste na atividade regular de
recolhimento e transporte do lixo gerado nas residências, no comércio e
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Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes - URPVs

nos prédios públicos. São dois os modelos de coleta domiciliar: a coleta
em áreas de urbanização formal e a realizada em vilas, aglomerados
urbanos e conjuntos habitacionais. O serviço de coleta domiciliar porta
a porta abrange praticamente 100% da extensão das vias formalmente
urbanizadas. O recolhimento de resíduos ocorre diariamente (de segunda
a sábado) em algumas localidades, e, em outras, de maneira alternada:
segunda, quarta e sexta-feira, ou terça, quinta e sábado. A coleta pode ser
diurna ou noturna e são utilizados caminhões compactadores na maior
parte das vias.

As Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPVs) são
equipamentos públicos destinados a receber entulho, resíduos de poda e
terra, até o limite diário de 1m³ por viagem, assim como pneus, colchões e
móveis velhos.
Criado em 1995, o programa oferece à população a possibilidade de
entregar esses materiais gratuitamente ou contratar um carroceiro para
buscá-los. As URPVs não recebem lixo doméstico e de sacolão, resíduos
industriais ou de serviços de saúde nem animais mortos.

Em áreas de vilas ou de ocupações semelhantes, a coleta domiciliar porta
a porta, sempre que possível, é efetuada com caminhão compactador
convencional (de 15m³), ou de carroceria aberta basculante, ou com mini
compactador (5m³) nas vias do seu entorno, bem como nas vias internas
que apresentam condições para o tráfego seguro desses veículos.

O material recebido nas URPVs é separado em caçambas e recolhido
regularmente pela prefeitura. Após a triagem de recicláveis, rejeitos
e inertes, no próprio aterro sanitário, parte dos resíduos vai para uma
das duas Estações de Reciclagem de Entulho de Belo Horizonte,
onde é transformada em agregado reciclado, podendo novamente ser
reintroduzido na cadeia da construção civil.

Na área de estudo, o atendimento com o serviço regular de coleta é feito
diariamente nos bairros Centro e Barro Preto. Os demais bairros são
atendidos com a frequência de três vezes por semana em dias alternados
e turno noturno. O Mapa 5.2.3 indica a frequência da coleta domiciliar por
trecho de via na área de estudo.

Atualmente o município conta com uma infraestrutura de recebimento
e reciclagem de Resíduos da Construção Civil (RCC), composta por 32
URPVs, distribuídas entre as 9 regiões administrativas. Não há nenhuma
URPV no interior da área de estudo, mas há 2 localizadas nas imediações:

Coleta seletiva de materiais recicláveis - papel, plástico, metal e vidro
A cidade já é beneficiada por duas modalidades de coleta seletiva: ponto
a ponto e porta a porta. A modalidade ponto a ponto pressupõe que a
população separe os recicláveis (papel, metal, plástico e vidro) e faça
os depósitos nos pontos de entrega voluntária, denominados Pontos
Verdes. Atualmente, está sendo implantada a coleta automatizada dos
contenedores desses pontos. A modalidade porta a porta conta com
o recolhimento semanal, em horário pré-determinado pela SLU, dos
materiais recicláveis depositados na porta da edificação.

• URPV Silva Lobo: avenida Tereza Cristina, 2195 - bairro Calafate;
• URPV Paz: rua Francisco de Paula Ferreira, s/nº - bairro Nova Esperança.
Destinação e tratamento dos resíduos sólidos de Belo Horizonte
A disposição final dos resíduos sólidos urbanos classificados pelas
normas da ABNT como Classe II-A e II-B e dos provenientes da
limpeza urbana do município é feita no aterro sanitário da Central de
Tratamento de Resíduos (CTR) Macaúbas, localizada no município de
Sabará, conforme parceria público-privada na modalidade concessão
administrativa, realizada em 2008.

Atualmente, a modalidade porta a porta abrange apenas 36 bairros da
cidade, nenhum deles na área de estudo. A modalidade ponto a ponto
encontra-se em reformulação e, apesar de não haver nenhum Ponto
Verde na área, está prevista a implantação de pelo menos um, em 2020,
próximo ao Conjunto IAPI.
Todos os materiais recicláveis coletados por meio das ações da prefeitura
são repassados às associações e cooperativas de catadores, que são
responsáveis pelo recebimento, pesagem, segregação, armazenamento,
prensagem, enfardamento e comercialização dos produtos. Os recursos
provenientes dessas atividades são distribuídos entre os associados ou
cooperados, de acordo com critérios definidos no regimento interno da
entidade à qual se encontram vinculados. A destinação dos rejeitos [20]
é a Central de Tratamento de Resíduos Sólidos de Macaúbas, por meio da
coleta realizada pela própria SLU.
Estão localizados, no perímetro da área de estudo, três galpões de
Associações de Catadores conveniadas à SLU:
• Asmare I – rua Ituiutaba, 460 – bairro Prado;
• Asmare II – avenida do Contorno, 10.555 – bairro Barro Preto;
• Associrecicle – rua Araguari, 12 – bairro Barro Preto.

Os Resíduos da Construção Civil (RCC) sem potencial de beneficiamento
são encaminhados para aterros de inertes localizados em Belo Horizonte
ou em outros municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, caso
do Aterro de Inertes de Maquiné, localizado em Santa Luzia.

[20] De acordo com a Lei Federal
nº 12.305/2010 (Art. 3º, XV),
Rejeitos são resíduos sólidos
que, depois de esgotadas todas
as possibilidades de tratamento
e recuperação por processos
tecnológicos disponíveis e
economicamente viáveis, não
apresentem outra possibilidade
que não a disposição final
ambientalmente adequada.
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06.
Mobilidade e acessibilidade
6.1 Sistema viário
Caracterização geral do sistema viário
Os padrões de arruamento da área de estudo possuem características
com grandes diferenças em suas porções Sul e Norte. No Sul, composto
por partes do centro planejado de Belo Horizonte, as vias são largas e as
quadras regulares. A porção Norte apresenta arruamento mais orgânico e
irregular.
Na parte Sul, todas as vias são classificadas como arteriais. As ruas
têm 20,00m de largura e as avenidas 35,00m – com exceção da avenida
Afonso Pena, que possui largura de 50,00m. Na porção Norte, as vias têm
largura variável. As locais e coletoras possuem, quase todas, largura
inferior às larguras mínimas previstas para vias com essa classificação na
legislação urbanística em vigor (15,00m e 18,00m, respectivamente).
O sistema viário de Belo Horizonte é radiocêntrico, com as principais vias
arteriais convergindo para a área central da cidade. Essa característica
apresenta impacto na área de estudo, pois, nessa área, converge um
conjunto de vias arteriais que conectam a área central com as regiões
Norte, Nordeste e Noroeste do município e da região metropolitana.
De fato, no centro da área em questão encontra-se o complexo viário da
Lagoinha, um conjunto de viadutos e alças viárias para onde confluem as
avenidas do Contorno, Cristiano Machado, Presidente Antônio Carlos, Dom
Pedro II e Nossa Senhora de Fátima e que tem por função conectar estes
corredores entre si e com o Hipercentro.
Se por um lado essa grande infraestrutura viária possibilita uma série de
conexões para os fluxos motorizados, ela também provoca consideráveis
impactos na paisagem urbana, na circulação de pedestres e ciclistas e
gera um conjunto de áreas residuais de difícil acesso e apropriação pela
população.
O complexo viário da Lagoinha configura-se como obstáculo no tecido
urbano, agravado pela linha do metrô. Como indicado a seguir, esse
conjunto de obstáculos condiciona a circulação de pessoas, veículos e
mercadorias na área.
O Mapa 6.1.1 apresenta a classificação viária dos logradouros da área de
estudo e o Mapa 6.1.2 apresenta as larguras das vias.
Obstáculos e travessias
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Fotografia 07: Complexo da
Lagoinha em construção. Fonte:
Mascarenha Barbosa Roscoe
Construções.

A área é adjacente ao ribeirão Arrudas, à linha férrea e à linha de metrô. A
linha férrea e a linha de metrô, que utilizam o mesmo leito ferroviário, são
totalmente vedadas, o que impede o seu atravessamento em nível. Todas

as transposições existentes ocorrem em desnível, através de passarelas
e viadutos. Assim, esse conjunto configura uma grande barreira linear no
espaço urbano.

Ponto de
transposição

Distância da
transposição
anterior

Caracterização geral

As avaliações e análises a seguir consideraram os pontos de
atravessamento existentes entre as estações de metrô Carlos Prates
e Central. A distância linear total entre esses dois pontos é de cerca de
3,2km.

Estação
Carlos Prates

-

A passarela da estação Carlos Prates está localizada a partir das avenidas do Contorno e
Barbacena e rua dos Goitacazes, no bairro Barro Preto, ligando até a avenida Nossa Senhora
de Fátima, no bairro Carlos Prates. A passarela é em estrutura metálica em quase toda
sua extensão, possui aproximadamente 220m de comprimento e 4m de largura, sendo
totalmente descoberta.

Nesse trecho, há 8 pontos de transposição para pedestres, 2 viadutos
com pistas exclusivas para transporte coletivo por ônibus num total de 7
viadutos para veículos motorizados, conforme detalhado a seguir. Não há,
ao longo de todo o trecho, nenhuma transposição com área exclusiva para
ciclistas. O atravessamento por bicicleta deve ser feito nos viadutos, em
conjunto com o tráfego misto, o que representa riscos para os ciclistas, ou
pelas passarelas a pé, desmontado das bicicletas.

Viaduto
Helena Greco

885 m

A transposição para pedestre é feita através de um passeio de aproximadamente 200m
de extensão e 2m de largura existente do lado leste do viaduto, no sentido centro/bairro.
O acesso ao passeio é feito por meio de uma escadaria localizada na avenida Bias Fortes
com rua Tamoios, na região do bairro Barro Preto. Após a travessia do viaduto, o passeio se
estende por 500m até a avenida Dom Pedro II, no bairro Bonfim, podendo também acessar o
alto da rua Patrocínio por meio de uma grande escadaria, no bairro Carlos Prates.

Passarela sob
viaduto Oeste

510 m

A passarela liga a avenida do Contorno e a rua dos Caetés, na região da Estação Rodoviária,
com a avenida Nossa Senhora de Fátima e a rua Padre Paraíso, na região do bairro Bonfim.
Construída em estrutura metálica, possui aproximadamente 170m de comprimento e 2m de
largura, é descoberta.

Passarela
da Estação
Lagoinha

380 m

A passarela da estação Lagoinha permite o deslocamento de pedestres entre essa estação,
a Estação Rodoviária, a área central e a região dos bairros Bonfim e Lagoinha. Parte da
estrutura é em concreto, sendo o restante, em estrutura metálica. A passarela possui
aproximadamente 300m em toda extensão, 5m de largura, sendo, totalmente descoberta.

Passarela Rua
Varginha

545 m

A passarela se desenvolve da rua Varginha com a rua Célio de Castro, no bairro Colégio
Batista, até a rua Rio de Janeiro entre a avenida do Contorno e a rua Guaicurus, no Centro. A
passarela de aproximadamente 280m de extensão e 1,80m de largura e é descoberta.

Passarela
Rua Januária

280 m

A passarela, de aproximadamente 120m de comprimento e 2,50m de largura, é descoberta
e faz a travessia da linha férrea, próximo à rua Célio de Castro, no bairro Colégio Batista/
Floresta, até a “Casa do Conde”, próximo à avenida do Contorno.

Viaduto da
Floresta

220 m

Importante eixo de ligação do bairro Floresta até a área central de Belo Horizonte, o viaduto
da Floresta faz a conexão Norte/Sul da cidade e dá continuidade à avenida do Contorno no
vetor Noroeste da cidade, pela avenida Tereza Cristina, em direção à região Sul e Oeste de
Belo Horizonte. O viaduto possui passeios laterais de ambos os lados de aproximadamente
1,50m, que proporcionam o deslocamento de pedestres entre a região central da cidade e o
bairro Floresta.

Estação
Central

350 m

O acesso à estação Central, nos limites da área em estudo, é feito pela Praça Rui Barbosa,
na região central, e pela rua Sapucaí, no Bairro Floresta. A ligação entre a região central e
a rua Sapucaí é feita por meio de uma passagem subterrânea e uma extensa escadaria que
leva até o nível da rua Sapucaí.

Ferrovia
Atravessamento de pedestres
Atravessamento veicular

Estação BRT

Estação Metrô

Perímetro

Transposições para pedestres
Do ponto de vista quantitativo, ainda que este seja o trecho da linha de
metrô com a maior concentração de atravessamentos para pedestres,
observa-se que a distância entre estes é alta. Em nenhum ponto há
transposições com distâncias inferiores a 200m, que é, na legislação
municipal para parcelamento do solo, a menor distância admitida para
face de quadra - assim entende-se que a distância de 200m entre vias
paralelas pode ser utilizada como parâmetro para capilaridade viária.
Assim, ao considerarmos a localização central da área, seria necessária
a implantação de mais travessias para pedestres para a promoção de um
tecido urbano com maior capilaridade para a circulação de pessoas.

0

250

500m
N

Quadro 15: Transposições sobre a
linha férrea para pedestres. Fonte:
SUPLAN/SMPU, 2020.

Figura 12: Obstáculos e travessias
(motorizadas e para pedestres).
Fonte: SUPLAN/SMPU, 2020.
Dados: PRODABEL.

Ressalta-se que as maiores distâncias entre as transposições se
encontram na porção Oeste do trecho. Nesta área existem quadras
longas ao Norte da linha férrea, o que dificulta eventuais soluções para o
problema.
Do ponto de vista qualitativo as transposições também apresentam
problemas. Com exceção da transposição da estação Central, nenhuma
das demais travessias apresenta trechos cobertos de forma a proteger
os usuários das intempéries. As transposições do viaduto Helena Greco e
da estação Central possuem acessos, a partir da área central, apenas por
escadas. Além disso, como a maior parte das demais foram implantadas
antes das normas vigentes de acessibilidade, há problemas relacionados
à declividade das rampas de acesso. Na maior parte dos casos as larguras
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Calçadas

são limitadas, impossibilitando a implantação de outros equipamentos ou
atividades nas travessias, tais como espaços de estar ou permanência, de
mirantes, de jardins ou de quiosques para comércio e serviço – aspectos
que poderiam tornar as transposições para pedestres mais agradáveis e
convidativas.

Assim como o sistema viário geral, a situação das calçadas na área de
estudo apresenta grandes diferenças entre as porções Norte e Sul.
Na parte Sul, composta por vias do centro histórico da cidade, as calçadas
são, de maneira geral, amplas com larguras raramente inferiores a 4m.
Contudo, existem problemas relacionados à continuidade, desníveis e
materiais de revestimento inadequados.

Transposições para veículos motorizados
Distância da
transposição
anterior

Número de
pistas no sentido
Sul-Norte

Número de
pistas no sentido
Norte-Sul

Viaduto Helena Greco

-

2

2

Viaduto Oeste

515 m

3

2

Viaduto A

180 m

0

4

Viaduto Nansen Araújo

240 m

3*

1*

Viaduto Leste

220 m

2

3*

Viaduto da rua Varginha

295 m

1

0

Viaduto da Floresta

500 m

0

3

Ponto de transposição

Quadro 16: Transposições sobre
a linha férrea para veículos
motorizados. Fonte: SUPLAN/
SMPU, 2020. Dados: BHTRANS.
* Esses trechos possuem, cada
um, uma pista exclusiva para
transporte coletivo, num total de
três pistas

Na porção Norte, as calçadas são mais estreitas, muitas delas com
largura inferior à recomendada pelo Código de Posturas Municipal, de
2m (1,50m para circulação de pedestres e 0,50m para faixa de mobiliário
urbano). Em algumas calçadas estreitas, até mesmo a instalação de
postes induz os pedestres a circular pelo leito carroçável em alguns
pontos.
Além de estreitas, as calçadas da porção Norte apresentam uma série
de outros problemas. Em diversas delas há buracos e revestimentos em
mau estado de manutenção, o que dificulta a circulação dos pedestres.
Também se observam degraus em situações não admitidas pelo Código
de Posturas Municipal – estes são permitidos apenas em calçadas de vias
com mais de 14% de declividade.

Como já indicado, a construção dos viadutos e passagens em fluxo
livre resultou em um número considerável de áreas residuais e, por
conseguinte, um vazio urbano que expulsa a população do entorno. Uma
das provas mais contundentes do efeito do complexo sobre a ocupação
local é a situação dos bairros Lagoinha e Bonfim, que são os bairros mais
próximos do Hipercentro no município de Belo Horizonte e sofrem com
problemas de acesso e desvalorização imobiliária.

Ciclovias
A área de estudo apresenta apenas dois trechos viários com
infraestrutura para a circulação de bicicletas: as avenidas Paraná e
Santos Dumont.
Contudo, o Plano Diretor Municipal, Lei nº 11.181/2019, que também contém
o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, indica, em seu Anexo IX, uma
série de trechos viários na área para a implantação de rotas cicloviárias:
avenida Olegário Maciel, avenida do Contorno, avenida Nossa Senhora
de Fátima, avenida Augusto de Lima, avenida Barbacena, avenida Afonso
Pena, rua dos Goitacazes, rua dos Carijós, rua Saturnino de Brito, rua
Jaguari e ruas Adalberto Ferraz, Francisco Soucasseaux, Rio Novo e
Diamantina (junto à avenida Presidente Antônio Carlos).

Observa-se que apenas 3 dos 7 viadutos existentes possuem calçadas: o
Viaduto Helena Greco, o Viaduto da rua Varginha e o Viaduto da Floresta.
Nenhum dos viadutos do complexo viário da Lagoinha possui áreas para
pedestres. Esse aspecto é revelador da concepção rodoviarista que
vigorava quando de sua implantação.
Além disso, de um total de 26 pistas de circulação de veículos
motorizados existentes ao longo do trecho, nos dois sentidos, apenas 3
delas são exclusivas para o transporte coletivo, duas no sentido Sul e uma
no sentido Norte. Importante observar que a dedicação dessas áreas para
o transporte coletivo não faz parte dos projetos originais dos viadutos,
tendo sido implantada apenas no século XXI.

Além das ciclovias planejadas, será importante criar trechos clicáveis que
possibilitem o atravessamento da linha férrea, seja em infraestruturas
existentes, ou em novas transposições. Essa solução facilitaria e
incentivaria o acesso à área central por bicicletas a partir dos bairros
localizados ao Norte da linha de metrô. O próprio Anexo IX da Lei nº
11.181/2019 indica a necessidade de definição de ligação na transposição
da linha de metrô em três pontos: viaduto Leste, viaduto Nansen Araújo e
no eixo da rua dos Caetés.

No início do século XXI, as legislações federal e municipal relacionadas à
mobilidade urbana passaram a preconizar a necessidade de priorização
dos modos ativos de transporte – pedestres e ciclistas – e dos modos
coletivos sobre o transporte individual motorizado. Nesse sentido, ainda
que tenha havido intervenções para melhoria do transporte coletivo na
área, observa-se que são necessárias outras alterações, principalmente
para a melhoria da circulação de pedestres e ciclistas.

O Mapa 6.1.3 apresenta os trechos viários atendidos por sistemas de
transportes por ônibus, bem como os pontos de parada desse meio de
transporte. O Mapa 6.1.4 representa a rede cicloviária prevista no Plano
Diretor.
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6.2 Deslocamentos, origens e destinos

pelo modo de transporte utilizado, a soma dos dois grupos, bem como o
total de viagens de um dia útil no município de Belo Horizonte e na região
metropolitana.

Atração e geração de viagens
A caracterização do padrão de deslocamento da área de estudo foi
realizada utilizando os dados da Pesquisa Origem-Destino de 2012,
desenvolvida pela Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana
de Belo Horizonte. Foram consideradas, para o território em análise, as
áreas homogêneas (AHs, as menores unidades territoriais da pesquisa)
inseridas total ou parcialmente no perímetro de estudo, com exceção
daquelas com pequenas porções inseridas (não foram consideradas
as AHs 1336, 1382 e 1620). Devido às grandes diferenças existentes nos
padrões de viagens geradas pelas porções Norte e Sul, as análises
agruparam de forma separada os resultados dessas duas partes da
área, conforme quadro e Mapa 6.2.1, que demonstra os limites das áreas
homogêneas da pesquisa contidas no perímetro da área de estudo.
Áreas Homogêneas da parte Sul

Áreas Homogêneas da parte Norte

1008; 1009; 1010; 1029; 1068; 1069; 1070;
1122 e 1530

1326; 1327; 1329; 1330; 1331; 1332; 1333;
1334; 1335; 1383; 1539; 1622 e 1623

Trecho Sul

Quadro 17: Áreas homogêneas na
área de estudo. Fonte: SUPLAN/
SMPU, 2020. Dados: BHTRANS.

Trecho Norte

O quadro a seguir mostra as quantidades de viagens atraídas pelas AHs
que compõem cada uma das porções da área de estudo, a soma dos dois
grupos, bem como o total de viagens de um dia útil no município de Belo
Horizonte e na região metropolitana.
Área

Porção Sul

Porção Norte

Área de estudo

BH

RMBH

Quantidade de
viagens / dia útil

335.604

105.531

441.135

6.862.563

13.059.719

Observa-se que, apesar de a área de estudo representar apenas 1,05%
do território municipal (331,4km²), ela é destino de mais de 6% de todas
as viagens atraídas pelo município – e isso inclui apenas as viagens
com destino final na área, não considerando as viagens que atravessam
ou utilizam a área como transbordo (estes aspectos serão tratados no
subitem Tráfego de passagem). Estes quantitativos reforçam o dinamismo
urbano da área.

RMBH

Modo

Quantidade

%

Quantidade

%

Quantidade

%

Quantidade

%

Quantidade

%

A pé

54.183

16,62

32.203

29,97

86.387

19,71

2.250.600

32,8

4.809.512

36,8

Bicicleta

632

0,19

96

0,08

728

0,17

28.369

0,4

129.764

1,0

Ônibus

157.904

46,79

26.613

25,75

184.517

41,92

1.611.765

23,5

2.923.826

22,4

Metrô

21.019

6,12

7.684

7,33

28.702

6,39

169.242

2,5

206.259

1,6

Automóvel

80.262

23,77

27.047

25,71

107.309

24,22

2.077.948

30,3

3.346.664

25,6

Moto

12.986

3,92

5.951

5,51

18.938

4,29

287.248

4,2

547.185

4,2

Outros - ind.

4.285

1,91

1.223

1,55

5.508

1,83

85.232

1,2

114.559

0,9

Outros - col.

4.333

0,68

4.713

4,10

9.046

1,47

352.158

5,1

981.948

7,5

Total de viagens

335.604

100

105.531

100

441.135

100

6.862.563

100

13.059.719

100

Quadro 19: Total de viagens
atraídas por dia útil por modo de
transporte. Fonte: SUPLAN/SMPU,
2020. Dados: BHTRANS.

Avaliação dos quantitativos gerais de viagens atraídas

Total área de estudo BH

Em Belo Horizonte, o modo motorizado individual ultrapassou o modo
coletivo e representa 35,7% do total de 6.862.563 viagens atraídas pela
capital O modo coletivo representa 31,1% e o não motorizado 33,2%.
Estratificando os 31,1% das viagens do transporte coletivo temos, 23,5%
realizadas através do transporte por ônibus urbano, 2,5% pelo metrô e
5,1% por outros modos de transporte coletivo (principalmente transporte
escolar).
Ao se analisar as viagens atraídas pela área de estudo, destacam-se
os modos coletivos de forma geral – eles representam 49,78% de todas
as viagens atraídas pela área, sendo que a maior parte (41,92%) são
realizadas por ônibus.
As viagens a pé e por bicicletas apresentam porcentagens inferiores
àquelas observadas no município como um todo (19,71% contra 32,8% e
0,17% contra 0,4%). Isso pode ser explicado, em parte, pelo fato de que a
porção Sul da área de estudo faz parte da área central de Belo Horizonte,
grande polo de atração metropolitana que atrai viagens de longas
distâncias, difíceis de serem realizadas em modos ativos.

Quadro 18: Total de viagens
atraídas por dia útil. Fonte:
SUPLAN/SMPU, 2020. Dados:
BHTRANS,.

De fato, na porção Sul, observa-se que, com relação ao município como
um todo e em comparação com a porção Norte, as viagens por modos
coletivos são realizadas em maior proporção. Por sua vez, aquelas
realizadas em modos ativos ou individuais motorizados são feitas em
menor proporção.

Quando se comparam as porções Norte e Sul da área de estudo, observase que a grande maioria das viagens atraídas pela área tem como destino
a porção Sul – 77,05% do total (335.604 de um total de 441.135 viagens).
O total de viagens atraídas por área homogênea da pesquisa OrigemDestino é demonstrado no Mapa 6.2.2.

Avaliação das viagens atraídas por motivo
O quadro a seguir mostra as quantidades de viagens atraídas pelas AHs
que compõem cada uma das porções da área de estudo, discriminadas
pelo motivo da viagem, a soma dos dois grupos, bem como o total
de viagens de um dia útil no município de Belo Horizonte e na região
metropolitana.

Avaliação das viagens atraídas por modo de transporte
O quadro a seguir mostra as quantidades de viagens atraídas pelas AHs
que compõem cada uma das porções da área de estudo, discriminada
100

Trecho Sul

Trecho Norte

Total área de estudo BH

Destino/
motivo

Quantidade

%

Quantidade

%

Quantidade

%

Quantidade

%

Quantidade

%

Residência

18.680

5,57

38.121

36,12

56.800

12,88

2.885.880

42,1

6.000.399

45,9

Trabalho

167.252

49,84

35.756

33,88

203.008

46,02

1.690.982

24,6

2.871.669

22,0

Estudo

27.826

8,29

13.425

12,72

41.250

9,35

947.428

13,8

1.859.108

14,2

Lazer

10.460

3,12

4.066

3,85

14.526

3,29

243.938

3,6

460.154

3,5

Saúde

14.272

4,25

1.480

1,40

15.752

3,57

187.969

2,7

305.394

2,3

Compras

28.794

8,58

2.134

2,02

30.928

7,01

208.924

3,0

348.539

2,7

Particular

32.490

9,68

3.113

2,95

35.603

8,07

255.537

3,7

465.003

3,6

Servir passag. 9.619

2,87

2.696

2,55

12.315

2,79

216.181

3,2

371.130

2,8

Escalas

7.418

2,21

929

0,88

8.347

1,89

54.890

0,8

85.558

0,7

Outros

18.795

5,60

3.811

3,61

22.606

5,12

170.834

2,5

292.765

2,2

Total de
viagens

335.604

100

105.531

100

441.135

100

6.862.563

100

13.059.719

100

Do total de viagens realizadas na RMBH (13.059.719), aproximadamente
3,37% (441.135) das viagens têm como destino a área de estudo, sendo
2,56% (335.604) no trecho Sul e 0,80% (105.531) no trecho Norte.

O quadro mostra que são as viagens de Belo Horizonte (336.396 - 76,26%
do total) as que mais atraem viagens para a área de estudo. Seguido por
Contagem (33.301 - 7,55%), Ribeirão das Neves (16.728 - 3,79%), Santa
Luzia (12.437 - 2,82%), Sabará (10.712 - 2,43%), Betim (8.855 - 2,01%) e
Vespasiano (5.940 - 1,35%) do total das viagens (441.135). A maior parte das
viagens está voltada para o trecho Sul (335.604 - 76,07%), sendo apenas
23,93% 105.531) das viagens para o trecho Norte.

RMBH

Avaliação das viagens internas à área de estudo
O quadro a seguir mostra as quantidades de viagens internas entre
AHs que compõem cada uma das porções da área de estudo, isto é, as
viagens com origem e destino em cada uma das duas áreas, bem como o
somatório dos dois grupos, ou seja, as viagens com origem e destino nas
AHs em estudo.
Destino Sul

Quadro 22: Total de viagens
internas – origem e destino na
mesma área. Fonte: SUPLAN/
SMPU, 2020. Dados: BHTRANS.

Quadro 20: Total de viagens
atraídas por dia útil por motivo.
Fonte: SUPLAN/SMPU, 2020.
Dados: BHTRANS.

Do total de viagens atraídas pela área de estudo (441.135), 76,07% (335.604)
das viagens são destinadas ao trecho Sul e 23,93% (105.531) ao trecho
Norte. No trecho Sul, os motivos de trabalho, de estudo, de lazer, de saúde,
de compras e particulares são os que mais se destacam. No trecho
Norte, os motivos residência e trabalho se destacam com 36,12% (38.121 residência), 33,88% (35.756 – trabalho), 12,72% (13.425 - estudo) de um total
de 105.531 viagens.

Destino Norte

Total área de estudo

Origem

Quantidade

%

Quantidade

%

Quantidade

%

Sul

31.724

84,59

6.184

19,06

37.908

54,19

Norte

5.780

15,41

26.268

80,94

32.048

45,81

Total área
de estudo

37.504

100

32.452

100

69.956

100

O quadro a seguir apresenta os mesmos dados do quadro anterior com a
discriminação do modo de transporte utilizado. Neste quadro os modos
foram agrupados da seguinte maneira: modos não motorizados, que
correspondem a pedestres e bicicletas; modos coletivos, que são os
ônibus, o metrô e outros modos coletivos (vans, transporte escolar, etc.)
e, por último, modos individuais, que são automóveis e outros modos
individuais, como motos e táxi.

Avaliação das viagens atraídas por município de origem
Não motorizado

O quadro a seguir mostra as quantidades de viagens atraídas pelas AHs
que compõem cada uma das porções da área de estudo, discriminada
pelo município de origem e a soma dos dois grupos.
Trecho Sul

Trecho Norte

Total área de estudo

Município de
origem

Quantidade

%

Quantidade

%

Quantidade

%

BH

248.819

74,14

87.577

82,99

336.396

76,26

Betim

7.346

2,19

1.508

1,43

8.855

2,01

Contagem

27.814

8,29

5.487

5,20

33.301

7,55

Ibirité

5.114

1,52

395

0,37

5.508

1,25

R. das Neves

12.797

3,81

3.930

3,72

16.728

3,79

Sabará

8.881

2,65

1.831

1,74

10.712

2,43

Santa Luzia

9.715

2,89

2.723

2,58

12.437

2,82

Vespasiano

5.606

1,67

335

0,32

5.940

1,35

Outros

9.513

2,83

1.744

1,65

11.257

2,55

Total de
viagens

335.604

100

105.531

100

441.135

100

Coletivo

Individual
Total

Origem
Sul
Quadro 21: Total de viagens
atraídas por dia útil por município
de origem. Fonte: SUPLAN/SMPU,
2020. Dados: BHTRANS.

Sul

Norte

Total

%*

Sul

Norte

Total

%*

Sul

Norte

Total

%*

25.903

2.501

28.404

74,93

2.351

1.985

4.336

11,44

3.469

1.697

5.166

13,63

37.907

23.484

25.824

80,58

2.127

962

3.089

9,64

1.313

1.822

3.135

9,78

32.048

25.985

54.228

77,52

4.478

2.947

7.426

10,61

4.782

3.519

8.302

11,87

69.956

Origem
2.340
Norte
Total
28.243
viagens

Quadro 23: Total de viagens
internas por modo de transporte
– origem e destino na mesma
área. Fonte: SUPLAN/SMPU, 2020.
Dados: PlanMob BH, 2019.
* As porcentagens representam
o total de viagens por modo de
transporte com origem em cada
subárea e com destino na área de
estudo como um todo.

101

A maioria das viagens internas na área de estudo 77,52% (54.228 viagens)
são realizadas pelo modo não motorizado, seguido pelo modo individual
11,87% (8.302 viagens) e pelo modo coletivo 10,61% (7.426 viagens). As
viagens não motorizadas, tanto no trecho Sul (74,93%) quanto no trecho
Norte (80,58%), destacam-se em relação aos outros modos de viagens,
ou seja, a grande maioria das viagens feitas na região é pelo modo não
motorizado.
Tráfego de passagem
A área de estudo é fortemente influenciada pelo tráfego de passagem,
ou seja, por deslocamentos que utilizam o sistema viário da região,

atravessando-a. Estes deslocamentos são majoritariamente motorizados,
realizados tanto por modos individuais quanto coletivos.
O tráfego de passagem na região é intenso, com volume maior do que
a circulação decorrente dos deslocamentos com origem ou destino na
área. Este fato é decorrente de sua localização, bem como do caráter
fortemente radiocêntrico do sistema viário de Belo Horizonte, como
indicado no início deste capítulo.

O metrô é gerenciado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU), de responsabilidade do governo federal. No total, o sistema
de mobilidade urbana é constituído por 13 agências municipais, duas
estaduais e uma subordinada à esfera federal. A ausência de um sistema
integrado e a falta de priorização são os aspectos que mais contribuem
para a ineficiência do sistema de transporte coletivo da RMBH, além da
inexistência de um sistema funcional de governança democrática do
setor.

De fato, algumas das principais vias arteriais da cidade atravessam ou se
encontram na área de estudo, fazendo com que diversas demandas por
deslocamentos não tenham outra opção senão atravessar a região.
O quadro a seguir indica os volumes de tráfego totais nas principais
vias da área de estudo no horário de pico da manhã, oriundos da rede
de simulação realizada para o Plano de Mobilidade de Belo Horizonte
(PlanMob).
Via

Veículos/ hora

Av. Afonso Pena

35.837

Av. Antônio Carlos

44.307

Av. do Contorno

34.373

Av. Cristiano Machado

144.103

Av. Dom Pedro II

21.710

Av. Nossa Senhora de Fátima

3.962

Av. Olegário Maciel

15.586

Av. Paraná

1.894

Av. Santos Dumont

2.837

O transporte coletivo existente na área de estudo é realizado por modo
ferroviário e rodoviário, pelo modal ônibus, com participação dos três
operadores que atuam na região metropolitana: (a) o Governo do Estado
de Minas Gerais que, por meio da SEINFRA, gerencia o sistema de linhas
metropolitanas; (b) a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que gerencia
o sistema de linhas de ônibus municipais, por meio da Empresa de
Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A (BHTRANS); e (c) a CBTU,
que gerencia o sistema de metrô de Belo Horizonte.

Quadro 24: Volumes de tráfego horário de pico da manhã. Fonte:
SUPLAN/SMPU, 2020. Dados:
PlanMob BH, 2019.

Os três operadores são distintos, mas existem tentativas de integração
modal do transporte coletivo desde que o usuário use bilhetagem
eletrônica. A SEINFRA e a BHTRANS possuem padrões diferentes de
bilhetagem, mas as roletas do metrô aceitam os dois bilhetes.
Os dois principais modais de transporte público coletivo (ônibus e metrô)
se integram fisicamente por meio de 9 estações implantadas ao longo
do itinerário do metrô. Algumas linhas são integradas tarifariamente
ao metrô, durante um período de 90 minutos, pelo uso da bilhetagem
eletrônica. Algumas estações operam com integração tarifária, com o
valor equivalente à tarifa municipal predominante, no sentido bairro/
centro.

Esses altos volumes de tráfego causam sérios impactos na região.
Contudo, é importante observar que sua redução dificilmente poderá
ser alcançada com intervenções na própria área, mas sim com ações
externas a ela. Dentre as políticas e projetos que podem contribuir para a
redução do tráfego de passagem na região destacam-se a implantação
de vias arteriais transversais fora da área central, de modo a reduzir o
caráter radiocêntrico do sistema viário, e o aumento do uso de modos
ativos e coletivos de transporte em todo o município e em sua região
metropolitana.

A tarifa atual do Metrô é de R$4,50 (março/2020). No sistema municipal, as
tarifas dos ônibus variam entre R$1,00 (vilas e favelas) até R$4,50 (troncais
MOVE, troncais convencionais e estruturais). Para a integração existe um
acréscimo de R$1,35 a R$3,35, com um diferencial para os usuários que
utilizam o Cartão BHBus. No sistema metropolitano, o preço da passagem
praticado é de R$5,60 para 232 linhas. O menor valor cobrado é de R$3,80
em 35 linhas.
Ônibus convencional

6.3 Transporte coletivo

O sistema de transporte coletivo por ônibus na capital mineira é
gerenciado pela Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte, cuja
rede tronco conta com 7 estações de integração – Venda Nova, Vilarinho,
Pampulha, São Gabriel, José Cândido da Silveira, Barreiro e Diamante.
As estações de integração, onde a rede de transporte é troncalizada, são
equipamentos públicos dotados de infraestrutura para apoio às áreas
operacionais, administrativas e aos gestores do transporte.

Estrutura institucional e tarifária
O sistema de transporte coletivo da Região Metropolitana de Belo
Horizonte é dividido em redes independentes, gerenciadas por meio de
organizações pouco articuladas entre si e pertencentes a diferentes
esferas do governo. Onze são os subsistemas municipais: Belo Horizonte,
Betim, Brumadinho, Contagem, Ibirité, Nova Lima, Pedro Leopoldo,
Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano. Outros dois
subsistemas são gerenciados pelo Estado através da Secretaria de
Estado de Infraestrutura e Mobilidade (SEINFRA): um é o intermunicipal
e o outro é o intramunicipal, que inclui linhas de ônibus dos municípios
metropolitanos que ainda não municipalizaram seus serviços locais.

Atualmente, o município de Belo Horizonte possui em torno de 251 linhas
de ônibus administradas pela BHTrans. Neste sistema é transportada uma
média de 1.507.350 passageiros por dia útil.
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Devido à localização central da área de estudo, um total de 123 linhas
de ônibus municipais passa pela área, denotando alta acessibilidade ao
sistema. O perímetro da área em estudo possui 169 pontos de embarque e
desembarque de ônibus.

As outras 2 estações, estão localizadas na avenida Paraná: Estação
Carijós, localizada entre as ruas Tupinambás e Carijós, com
movimentação de 9.030 passageiros /dia, e estação Tamoios, localizada
entre as ruas Carijós e Tamoios, atendendo a uma movimentação de 11.340
passageiros/dia.

BRT Move
Na área central da cidade também estão inseridas 2 estações de
transferência do rotor Santos Dumont / Paraná, do sistema BRT MOVE
metropolitano: Estação Espírito Santo, localizada na avenida Santos
Dumont, entre as ruas Espírito Santo e Rio de Janeiro, e a Estação
Tupinambás, localizada na avenida Paraná, entre as ruas Caetés e
Tupinambás.

A operação do BRT Move teve início em março de 2014. Atualmente,
atende 481.146 passageiros/dia por meio de uma rede organizada, baseada
em linhas de grande capacidade nos eixos principais e integradas com
linhas que permitem o acesso ao interior dos bairros, nas estações de
integração.

Terminais de ônibus BRT - Move metropolitano

A estruturação do BRT Move é feita a partir das estações Vilarinho e
São Gabriel, pelo corredor exclusivo para ônibus Cristiano Machado, e a
partir das estações Venda Nova, Vilarinho e Pampulha, pelos corredores
exclusivos para ônibus Antônio Carlos / Pedro I e pelo corredor Vilarinho
que também opera com faixa exclusiva.

Há 2 terminais de ônibus do sistema BRT Move metropolitano localizados
na área de estudo: Terminal Aarão Reis e Terminal Oiapoque. O primeiro
está localizado na esquina das ruas Aarão Reis e dos Caetés, e se integra
com o sistema de metrô de Belo Horizonte por meio da Estação Central,
descrita anteriormente. O segundo localiza-se na avenida Oiapoque, entre
as ruas Curitiba e São Paulo, próximo aos Shoppings Oiapoque e Xavante.
Metrô

Ao longo do corredor Antônio Carlos / Pedro I / Vilarinho estão em
operação 24 estações de transferência, distribuídas conforme descrito
a seguir: na avenida Presidente Antônio Carlos estão 14 estações com 3
módulos cada estação, sendo 2 módulos para o sistema Move municipal
e 1 módulo para o sistema Move metropolitano; na avenida Dom Pedro
I estão 6 estações com 2 módulos cada, sendo 1 módulo para o sistema
municipal e 1 módulo para o sistema metropolitano e na avenida Vilarinho
estão 4 estações com 2 módulos cada, sendo 1 módulo no sentido bairrocentro e outro no sentido centro-bairro, ambos para o sistema municipal.
A denominação “módulo” é utilizada para identificar cada unidade que
compõe a estação de transferência de corredores.

A malha ferroviária de Belo Horizonte corta a cidade no sentido LesteOeste e acompanha, em sua maior parte, o ribeirão Arrudas.
Atualmente, o metrô possui apenas uma linha que opera totalmente
em superfície e tem 28,2km de extensão, entre as regiões do Eldorado
(Contagem) e Vilarinho (Belo Horizonte), com 19 estações. Em 2018, o
metrô de Belo Horizonte transportou 58.402.870 passageiros em 81.488
mil viagens, uma média de 215 mil passageiros/dia, realizando cerca de
300 viagens/dia em média, com 25 trens em operação. Sua velocidade
média é de 37,7km/h. O intervalo mínimo programado entre as viagens é
de 4 minutos e o máximo de 12 minutos em dias úteis. A movimentação
de passageiros do Metrô possui alta concentração nas estações da
extremidade da linha. As estações Eldorado e Vilarinho concentram 30%
do total dos passageiros. Em contrapartida, algumas estações possuem
baixa representatividade no volume total, como as estações Cidade
Industrial, Vila Oeste, Santa Inês, Primeiro de Maio e Floramar que, juntas,
concentram apenas 9,8% do total de passageiros. O Gráfico 21 apresenta
a evolução dos volumes de passageiros por estação, entre os anos de
2000 a 2015.

As estações de transferência de corredores são equipamentos públicos,
localizados via de regra no canteiro central das avenidas. Elas recebem os
usuários das linhas que operam nas pistas ou faixas exclusivas e operam
como ponto de embarque e desembarque ou de transferência, com tarifa
pré-paga e acesso aos ônibus no mesmo nível do piso dos veículos.
Na área de estudo, estão inseridas 3 estações de transferência do BRT
Move do corredor Antônio Carlos – IAPI, Odilon Behrens e SENAI. Juntas,
estas estações somam uma movimentação diária de 27.715 passageiros/
dia.
Ressalta-se que, quando o sistema foi planejado, havia a previsão de
implantação de uma estação de transferência no complexo viário da
Lagoinha – Estação Lagoinha –, que faria a integração direta com a
estação de metrô de mesmo nome. Entretanto, esta estação não foi
implantada.

Dentro da área de estudo há duas estações de metrô – Carlos Prates e
Lagoinha – e uma terceira em suas proximidades – Estação Central.
O acesso às estações é realizado em sua maioria, por meio de rampas,
de escadas e de passarelas aéreas de pedestres. As passarelas são
descobertas e não foram construídas sob as atuais regulamentações de
acessibilidade, apresentando, por diversas vezes, inclinações acentuadas
e percursos muito extensos.

Na área central da cidade, dentro do perímetro em estudo, estão inseridas
4 estações de transferência do rotor Santos Dumont / Paraná, exclusivo
para ônibus do sistema BRT Move. São 2 estações de transferência na
avenida Santos Dumont: Estação Rio Janeiro, localizada entre as ruas Rio
de Janeiro e São Paulo, com movimentação de 12.520 passageiros/dia, e
Estação São Paulo, localizada entre as ruas São Paulo e Curitiba, com
movimentação de 14.840 passageiros/dia.

Estação Carlos Prates
A Estação Carlos Prates, localizada entre os bairros Carlos Prates e Barro
Preto, possui acesso em nível pela avenida Nossa Senhora de Fátima
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Estação Central
10.000.000

A Estação Central está localizada na Praça da Estação, junto ao
edifício da antiga Estação Ferroviária, e tem movimentação de 27.564
passageiros/dia. Possui acesso para pedestres direto pela avenida
dos Andradas e pela Rua Sapucaí, por meio de escadas e passagem
subterrânea.

8.000.000

6.000.000

O acesso a pé à Estação Central é realizado pela Praça da Estação através
de túneis na própria praça, pela Rua Aarão Reis por meio de escadas
rolantes e elevadores, e por uma escada na rua Sapucaí. O acesso pela
entrada da Rua Sapucaí é realizado por uma longa escada que prejudica
o conforto e a mobilidade do pedestre. O acesso realizado pela Praça da
Estação, onde ocorre maior movimentação de pessoas, é feito por meio de
escadas rolantes, de elevadores, de escadas fixas e de rampa.

4.000.000

Legenda:

2000

2005

2010

2014

UVL - Vilarinho

UFL - Floramar

UWL - Waldomiro Lobo

UPM - Primeiro de Maio

USG - São Gabriel

UMS - Minas Shopping

UJC - José C. da Silveira

USI - Santa Inês

UHF - Horto Florestal

UST - Santa Tereza

USE - Santa Efigênia

UCT - Central

ULG - Lagoinha

UCP - Carlos Prates

UCL - Calafate

UGM - Gameleira

UCO - Vila Oeste

UCI - Cidade Industrial

0

UEL - Eldorado

2.000.000

Há integração com o transporte coletivo por ônibus municipal por meio
de ponto de ônibus localizado na rua Aarão Reis com caminhamento
por calçadas adequadas que foram revitalizadas recentemente. Não há
ciclovias nem bicicletários nas proximidades da estação.
O Mapa 6.1.3, previamente mencionado, apresenta a localização das
estações de metrô e do sistema BRT.

2015

e em passarela para as avenidas do Contorno e Barbacena. Recebe,
aproximadamente, 13.057 passageiros/dia. Próximo à estação, no início da
avenida Barbacena, existe um ponto de integração do metrô com as linhas
do sistema municipal.

6.4 Logística e transporte de cargas
As regras de circulação de veículos de carga no município são
normatizadas por meio da Portaria BHTRANS DPR nº 138, de 16 de
dezembro de 2009, que define regras para execução das operações de
carga e descarga e a circulação de veículos de carga na área central e nos
corredores de tráfego no município de Belo Horizonte.

Gráfico 11: Evolução do volume
de passageiros de metrô por
estação. Fonte: SUPLAN/SMPU,
2020. Dados: PlanMob BH, 2019.

Estação Lagoinha

A Figura 19 destaca a área onde há restrições para o transporte de carga.
Nota-se que próximo à área central ocorrem as restrições, justificadas
pelos elevados volumes de tráfego da área e pela maior concentração de
áreas comerciais.

A Estação Lagoinha está localizada na avenida do Contorno, próximo à
Praça Rio Branco e do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro TERGIP, e tem uma movimentação aproximada de 19.300 passageiros/dia.

Na área de estudo as restrições estão localizadas na avenida do Contorno,
pelos acessos à área central da cidade por meio do Complexo da
Lagoinha, pelas avenidas Presidente Antônio Carlos, Cristiano Machado,
Dom Pedro II, Flávio dos Santos e ruas Pouso Alegre e Platina e também
pela avenida dos Andradas.

O acesso a pé à Estação Lagoinha se dá pelas ruas Bonfim e Saturnino
de Brito, por meio de rampas e passarelas, e pela avenida do Contorno. A
passarela entre as ruas Bonfim e Saturnino de Brito é também a principal
ligação de pedestres dos bairros da região da Lagoinha para a área central
de Belo Horizonte e exige um longo caminhamento para acesso à estação.

6.5 Acidentes de trânsito

O acesso para pedestres a partir da avenida do Contorno é pouco utilizado,
seja devido à baixa demanda, pelas precárias condições oferecidas de
transposição da avenida e devido à situação de degradação presente na
área.

A área objeto deste diagnóstico é palco de uma quantidade considerável
de acidentes de trânsito, aspecto que está relacionado com o fato de a
região consistir em um nó viário de escala metropolitana, bem como o
grande fluxo de veículos.

A estação possui integração com o transporte coletivo por ônibus, por
meio de área localizada na avenida do Contorno, com linhas que fazem
atendimento apenas à área central. Não há ciclovias, nem bicicletários
nas proximidades da estação. O acesso por automóvel pode ser feito pelo
uso de estacionamento privado no Terminal Rodoviário.

O Mapa 6.5.1 apresenta pontos com os acidentes na área de influência.
Observa-se que existe uma maior concentração de acidentes na porção
sul bem como nas vias arteriais.
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Entre todos os locais onde ocorreram acidentes, existem 30 pontos onde
ocorreram mais de dez acidentes com vítimas conforme o Mapa 6.5.2 e
quadro a seguir.

Figura 13: Área com Restrições
para Transporte de Carga na
Área Central. Fonte: Adaptado
por SUPLAN/SMPU, 2020, de
BHTRANS, 2013.

Quadro 25: Locais com maior
concentração de acidentes de
trânsito com vítimas - 2016 a
2018. Fonte: SUPLAN/SMPU, 2020.
Dados: BHTRANS.

Ocorreram, na região, 1587 acidentes entre os anos de 2016 e 2018, sendo
divididos por ano conforme o gráfico a seguir.
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565
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50%

Gráfico 12: Acidentes do trânsito
na área de estudo por ano - 2016 a
2018. Fonte: SUPLAN/SMPU, 2020.
Dados: BHTRANS.

Qtd. de acidentes

Rua dos Guaicurus x Rua Espírito Santo

30

Av. Amazonas x Rua dos Tupis

28

Av. Teresa Cristina x Av. do Contorno

28

Av. Amazonas x Rua dos Goitacazes

21

Av. Bias Fortes x Rua Rio Grande do Sul

21

Av. do Contorno x Rua Paracatu

17

Av. Olegário Maciel x Rua dos Tupinambás

16

Rua Varginha x Rua Célio de Castro

16

Rua São Paulo x Rua dos Guaicurus

16

Rua Formiga, 50

15

Rua dos Guaicurus x Rua Curitiba

15

Av. Presidente Antônio Carlos, 521

15

Rua da Bahia x Rua dos Guaicurus

14

Av. do Contorno, 565

13

Av. do Contorno, 777

13

Av. Presidente Antônio Carlos, 1024

12

Av. Nossa Senhora de Fátima, 1462

12

Av. Afonso Pena x Rua Curitiba

12

Rua dos Tupinambás x Rua Curitiba

11

Av. do Contorno x Rua Mato Grosso

11

Av. Olegário Maciel x Rua dos Caetés

11

Av. Augusto de Lima x Rua Arraguari

10

Av. Bias Fortes x Rua dos Tupis

10

Av. do Contorno x Rua Curitiba

10

Av. Presidente Antônio Carlos, 1143

10

Rua dos Goitacazes x Rua Tenente Brito Melo

10

Av. Augusto de Lima x Rua Paracatu

10

Rua Rio Grande do Sul x Rua dos Carijós

10

Av. do Contorno x Rua Rio Grande do Sul

10

Av. do Contorno, 10500

10

Quanto aos acidentes com vítima fatal, ocorreram 11 acidentes na área
em estudo entre 2016 e 2018 conforme o Mapa 6.5.3 e o quadro a seguir.
Foram 3 abalroamentos, 6 atropelamentos, 1 choque mecânico e 1 colisão
de veículo.
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Endereço

Tipo de acidente

Nº de mortos

Rua dos Guaicurus x Rua Espírito Santo

Albaroamento

1

Rua Paracatu, 171

Albaroamento

1

Rua Tupinambás, 1109

Albaroamento de pessoa

2

Av. Presidente Antônio Carlos, 607

Albaroamento de pessoa

1

Av. Amazonas, 885

Albaroamento de pessoa

1

Av. Bias Fortes, 1785

Albaroamento de pessoa

1

Av. Olegário Maciel, 17

Albaroamento de pessoa

1

Av. Pedro II, 1537

Albaroamento de pessoa

1

Rua dos Caetés, 496

Albaroamento de pessoa

1

Av. do Contorno, 11030

Choque mecânico

1

Av. Augusto de Lima x Rua Paracatu

Colisão de veículos

1

6.6 Acessibilidade de pedestres e Unidade de Vizinhança
Qualificada

Quadro 26: Locais com acidentes
com vítima fatal - 2016 a 2018.
Fonte: SUPLAN/SMPU, 2020.
Dados: BHTRANS.

O Plano Diretor de Belo Horizonte, instituído pela Lei Municipal nº
11.181/2019, traz no art. 37 a premissa de prioridade da promoção de acesso
a equipamentos, comércios e serviços por meio do caminhamento.
O conceito de Unidades de Vizinhança Qualificada (UVQs), apresentado
no parágrafo 1º do artigo supracitado, consiste em 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.
Dessa forma, cada Unidade de Vizinhança Qualificada deve possibilitar a
todos os cidadãos o atendimento de suas demandas a pé, por bicicleta
ou pela conjugação destes deslocamentos com o sistema de transporte
público.

Atropelamentos
O Mapa 6.5.4 apresenta o local dos atropelamentos ocorridos na área
de influência. Ocorreram 385 acidentes entre os anos de 2016 e 2018. O
gráfico a seguir demonstra essas ocorrências divididas por ano.
Gráfico 13: Atropelamentos por
ano - 2016 a 2018. Fonte: SUPLAN/
SMPU, 2020. Dados: BHTRANS.
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Os Mapas 6.6.1 a 6.6.5 apresentam a análise metodológica UVQ
relacionada à acessibilidade a pé a partir de endereços em relação
a pontos de interesse coletivo – como estações de transporte,
equipamentos de ensino infantil, centros de saúde e equipamentos de
assistência social –, classificados quanto ao tempo de deslocamento a
pé, levando em consideração a topografia. Considera-se que os valores
inferiores a 5 minutos representam alta acessibilidade, enquanto valores
superiores a 20 minutos representem acessibilidade muito baixa.
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O Mapa 6.6.1 mostra o resultado da análise da metodologia de UVQ
para as estações de Metrô e BRT da área de estudo. Em relação ao BRT,
percebemos alta acessibilidade a partir das quadras situadas ao longo
da avenida Presidente Antônio Carlos e na área central (imediações
das avenidas Paraná e Santos Dumont). A porção situada a oeste
da avenida Presidente Antônio Carlos (bairros Lagoinha e Bonfim)
apresenta acessibilidade expressivamente superior em relação à área
situada a Leste da avenida, em função da melhor capilaridade da malha
viária e características topográficas mais favoráveis. Percebe-se que
a acessibilidade se deteriora em direção às quadras mais internas do
perímetro, alcançando níveis mais baixos no interior das vilas.
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2016

2017

2018

Quanto aos atropelamentos com vítima fatal, ocorreram 6 acidentes na
área em estudo, conforme o Mapa 6.5.5 e o quadro a seguir.
Endereço

Nº de mortes

Av. Presidente Antônio Carlos, 607

1

Av. Amazonas, 885

1

Av. Bias Fortes, 1785

1

Av. Olegário Maciel, 17

1

Av. Dom Pedro II, 1537

1

Rua dos Caetés, 496

1

Há boa acessibilidade às estações de metrô, ainda que o acesso não
seja totalmente otimizado para os dois lados da linha férrea. Na Estação
Carlos Prates, a acessibilidade das quadras adjacentes à face Sul da
Estação (avenida Tereza Cristina) é superior à das quadras adjacentes
à face Norte (avenida Nossa Senhora de Fátima). A acessibilidade à
Estação Lagoinha é prejudicada devido à grande distância entre as
quadras localizadas a Norte e Sul da avenida do Contorno – exacerbada
pela barreira constituída pela linha férrea, pelo ribeirão Arrudas e pelo
complexo rodoviário da Lagoinha.

Quadro 27: Atropelamentos com
vítimas fatais. Fonte: SUPLAN/
SMPU, 2020. Dados: BHTRANS.

A análise elucida a necessidade de promoção de travessias para
pedestres mais frequentes e com maior capacidade ao longo dos eixos
Norte-Sul e Leste-Oeste, não apenas oferecendo transposição dos
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eixos, mas também possibilitando vencer barreiras topográficas, com
escadarias e rampas de acesso.
O Mapa 6.6.2 demonstra o tempo de acesso a unidades de ensino
infantil na área de estudo. Identificamos maior acessibilidade a esses
equipamentos na porção norte da avenida do Contorno, sobretudo a oeste
da avenida Presidente Antônio Carlos (bairros, Bonfim, Lagoinha e São
Cristóvão). A acessibilidade a esses serviços a partir das vilas Senhor dos
Passos e Pedreira Prado Lopes é também alta. A porção da área de estudo
situada ao Sul do ribeirão Arrudas tem acessibilidade mais reduzida a
equipamentos de ensino infantil, sendo os piores índices detectados na
proximidade da rua Tenente Brito Melo, no bairro Barro Preto. Ainda que
a análise demonstra a baixa frequência de unidades de ensino na porção
Sul da área, é importante salientar que o uso não-residencial predomina
nessa região, em comparação com a porção Norte.
O acesso a centros de saúde é objeto do Mapa 6.6.3. De uma maneira
geral, a acessibilidade a esses equipamentos é razoável em toda a área de
estudo, sendo os maiores índices de acessibilidade observados no bairro
Lagoinha (a Oeste da avenida Presidente Antônio Carlos e na extremidade
Norte do perímetro) e nas imediações da Estação Carlos Prates. É digno
de nota o fato de que as quadras lindeiras e equidistantes da avenida
Presidente Antônio Carlos, situadas a Leste do eixo, apresentam menor
acessibilidade, denotando a demanda por equipamentos de transposição
da avenida.
O Mapa 6.5.4 exibe o tempo de caminhamento a equipamentos de
assistência social: Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Ainda
que não sejam observados índices extremamente baixos de acessibilidade
(praticamente todos os endereços da região conseguem acessar esses
equipamentos com menos de 20 minutos de caminhada), observamos que
a oferta desse serviço é pontual e reduzida, especialmente considerandose o quadro de fragilidade social da região.
O Mapa 6.5.5 representa o tempo a pé para chegar nas áreas verdes
indicando que o trajeto é mais demorado a partir de áreas como a do
Barro Preto e nas proximidades do Cemitério do Bonfim, das avenidas
Nossa Senhora de Fátima e Dom Pedro II.
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07.
Considerações finais
Os dados e análises desse diagnóstico possibilitaram uma caracterização
acurada da área de estudo. Ressaltam-se algumas informações que
são particularmente determinantes para a região. Em primeiro lugar, é
marcante a presença do obstáculo formado pela linha férrea, linha do
metrô e pelo ribeirão Arrudas e as largas vias que hoje se sobrepõem
ao seu leito, bem como a nítida diferença de padrão de urbanização,
ocupação e uso do solo nas duas porções separadas por esse obstáculo
– na porção Sul, composta por partes dos bairros Centro e Barro Preto,
o arruamento é mais regular e as vias mais largas, a ocupação é mais
intensa e verticalizada e se observa maior diversidade de usos, enquanto
na porção Norte o tecido urbano é mais orgânico, a topografia mais
acidentada e predomina o uso residencial horizontal.
Outra característica de grande importância para a região, seu
desenvolvimento e suas características atuais é sua localização
no conjunto do tecido urbano de Belo Horizonte e de sua região
metropolitana. A área de estudo inclui parte do hipercentro do município
e se encontra 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.
Além disso, observa-se que, se por um lado a área apresenta potenciais
e atributos urbanos positivos, principalmente em comparação com
o restante da cidade, por outro, também são observados problemas
consideráveis tais como áreas subutilizadas, problemas de acessibilidade,
degradação física e ambiental e carência de áreas verdes e espaços livres
de uso público. Estas questões contrastam com a infraestrutura local,
que é, de forma geral, adequada para as demandas da área. Além disso, a
região possui uma das maiores concentrações de patrimônio cultural de
toda a região metropolitana, apresenta boa quantidade de equipamentos
de uso público e diversidade de atividades econômicas.
Essas características fazem com que seja possível promover melhorias
significativas na área de estudo com investimentos relativamente baixos.
De fato, a ampliação e melhoria dos atravessamentos da linha de metrô,
sobretudo para pedestres, o aproveitamento de áreas públicas e privadas
subutilizadas ou degradadas, a melhoria da acessibilidade, bem como a
ampliação de áreas verdes de uso público e da arborização não exigem
investimentos vultosos e têm o potencial de provocar transformações
consideráveis na região e produzir valorização urbana e ambiental
condizentes com a intensidade de uso e ocupação e com a infraestrutura
existentes.
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Fotografia 08: Mural na região do
bairro Lagoinha. Fonte: CURA.

O Plano Diretor Municipal – Lei Municipal nº 11.181/2019 – possui alguns
instrumentos que podem contribuir com o atingimento desses objetivos.
O parcelamento, edificação e utilização compulsórios de imóveis,
associados ao IPTU progressivo no tempo e ao consórcio imobiliário

podem contribuir para a redução de imóveis subutilizados na área. Através
do direito de preempção, o município pode adquirir imóveis para produção
habitacional, construção de equipamentos urbanos e comunitários ou
implantação de espaços de uso público. Os recursos da outorga onerosa
do direito de construir podem ser utilizados para produção de habitação
de interesse social, bem como para a qualificação de espaços públicos. A
transferência do direito de construir pode contribuir para a preservação e
valorização de bens imóveis de interesse histórico e cultural.
Ressalta-se ainda que o Anexo IV do Plano Diretor Municipal
(Projetos Estratégicos) inclui a área dentre aquelas indicadas para
implementação de Operação Urbana Consorciada (OUC), definida
como “o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo
Executivo, com a participação dos proprietários, moradores, usuários
permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar
transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização
ambiental.” O instrumento tem como objetivos, a utilização intensiva
de áreas envolvidas em intervenções urbanísticas de grande porte, o
cumprimento da função social da propriedade urbana, a 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, a preservação, valorização e criação de
patrimônio ambiental, histórico, arquitetônico, cultural e paisagístico,
a sustentabilidade ambiental e combate às mudanças climáticas e o
fomento à conformação ou ao desenvolvimento de centralidades. Além
de todos esses objetivos coincidirem com as necessidades da área de
estudo, o instrumento OUC pode ser utilizado com outros instrumentos
urbanísticos, como os indicados acima.
Assim, entende-se que a melhor estratégia para promover o
desenvolvimento da área e a solução dos problemas indicados neste
diagnóstico é a implementação de uma Operação Urbana Consorciada.
Os dados e informações ora apresentados e analisados devem subsidiar a
elaboração do Plano Urbanístico e do Estudo de Impacto de Vizinhança da
OUC Centro-Lagoinha.
É importante observar que o Plano Diretor Municipal defende a
disseminação de centralidades por todo o território municipal e a maior
distribuição das atividades, visando a descentralização de uma área
urbana fortemente polarizada pela região central, propondo a transição
para uma cidade policêntrica. Assim, a proposta desta Operação Urbana
Consorciada pode parecer contraditória, por sua localização. Contudo,
entende-se que a contradição é apenas aparente. De fato, espera-se
que as transformações busquem outros princípios e objetivos do Plano
Diretor, tais como a ampliação, qualificação e democratização dos
espaços públicos; a valorização do patrimônio histórico e cultural; a
proteção e o aumento de espaços verdes; o adensamento residencial e
a transformação de um sistema viário historicamente construído com
prioridade para veículos motorizados em espaços mais convidativos para
pedestres e outros modos ativos de transporte. Com a promoção de tais
atributos em uma localidade tão central e emblemática para a cidade,
espera-se que essas características se espalhem por todo o território de
Belo Horizonte.
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