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Fotografia 01: Região da Lagoinha.
Fonte: Arquivo EM.

01.

O Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha, ou Plano CentroLagoinha, começou a ser elaborado após a aprovação do novo Plano
Diretor de Belo Horizonte, Lei Municipal nº 11.181/2019, e sua versão
final contempla, além das contribuições das atividades participativas,
as medidas de mitigação dos impactos estabelecidas no Estudo de
Impacto de Vizinhança - EIV e as diretrizes que integram o Programa de
Atendimento Econômico e Social - PAES.
O presente relatório tem como objetivo apresentar uma análise sobre
as atividades participativas que envolveram a elaboração do Plano
Centro-Lagoinha. Constam desse processo as pesquisas de percepção
quantitativa e qualitativa, as audiências públicas e as reuniões realizadas
após a segunda audiência pública. Além disso, no Anexo 1 foram
sistematizadas as propostas recebidas e as respectivas considerações; o
Anexo 2 contém o formulário da pesquisa de percepção quantitativa e no
Anexo 3 constam as transcrições das respostas à pesquisa de percepção
sem revisão de redação.
Em dezembro de 2019, a Subsecretaria de Planejamento Urbano (Suplan)
realizou uma audiência pública para apresentar e discutir propostas
iniciais de intervenções urbanas na região Central, no Complexo da
Lagoinha e nas áreas adjacentes. A audiência aconteceu na Escola
Municipal Belo Horizonte, localizada no bairro Lagoinha e contou com
a participação de moradores da área - que contempla os bairros Barro
Preto, Bonfim, Carlos Prates, Centro, Colégio Batista, Floresta, Lagoinha,
Prado, Santo André e São Cristóvão, além das vilas Senhor dos Passos e
Pedreira Prado Lopes - e de representantes de setores da sociedade civil
organizada e dos poderes legislativo e executivo municipais.
Em março de 2020 seria realizada uma nova audiência pública para
informar à população sobre o andamento dos estudos e o início da
pesquisa de percepção a ser realizada. A audiência estava confirmada
e ocorreria no dia 21 de março. Havia também a intenção de realizar,
nessa mesma data, um evento de urbanismo tático para marcar o início
das discussões relativas às propostas em elaboração e buscar maior
envolvimento das populações locais.
Porém, em função dos primeiros casos de manifestação do Covid-19
em Belo Horizonte e da necessidade premente de adotar medidas de
segurança sanitária, todos os eventos participativos foram cancelados.
A condição pandêmica interferiu consideravelmente nos processos de
participação previstos para a construção do Plano Centro-Lagoinha.
Diante do novo cenário que se apresentou, das medidas restritivas
necessárias ao combate à pandemia, os estudos referentes ao Plano
foram continuados internamente pela equipe da Subsecretaria de
Planejamento Urbano, considerando as contribuições advindas da
audiência pública realizada.
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Já em 2021, diante da continuidade do cenário pandêmico, com poucas
perspectivas de retorno das atividades participativas presenciais, e da
necessidade de realizar a pesquisa de percepção, foi imperativo buscar
formas não presenciais de colher a opinião da população a respeito das
propostas preliminares que o Plano apresentava. Assim, lançou-se mão
de ferramentas virtuais disponíveis para que os trabalhos não fossem
interrompidos e as pesquisas de percepção quantitativa e qualitativa
pudessem ser realizadas por meios digitais.
Durante os meses de fevereiro, março e abril, foram realizadas ambas
as pesquisas, cujos resultados contribuíram sobremaneira para maior
aprimoramento dos estudos realizados anteriormente, bem como para a
complementação, melhoramento, alteração ou inclusão de propostas. Os
resultados da pesquisa de percepção constam nos Capítulos 2 e 3 deste
documento.
A segunda audiência pública foi realizada no dia 13 de abril de 2021, de
forma virtual, por meio da plataforma Google Meet, uma vez que ainda
perduram medidas restritivas de combate à Covid-19 no município.
Participaram do evento várias pessoas que haviam participado da
pesquisa de percepção, além de moradores, de representantes da
sociedade civil organizada e de membros dos poderes públicos
municipais. Nesta audiência, o objetivo era apresentar a versão
preliminar do Plano Centro Lagoinha - notadamente seus objetivos, suas
diretrizes e suas principais propostas de intervenção urbana -, avaliar
a sua implementação por meio da instituição de uma Operação Urbana
Consorciada (OUC) e, principalmente, ouvir a população interessada sobre
o conteúdo apresentado. O detalhamento de ambas as audiências consta
no Capítulo 4 deste documento.
Após as reuniões da pesquisa qualitativa e da audiência pública, a
Secretaria Municipal de Política Urbana recebeu por parte de entidades
técnicas, de representantes de organizações da sociedade civil e de
alguns participantes dos eventos, manifestações, por meio de ofícios,
relacionadas ao conteúdo do Plano. Em função dessas manifestações,
que continham questionamentos e sugestões, foram agendadas reuniões
para melhor abordagem das contribuições recebidas. Diante desse
contexto, foi agendado também um encontro com representantes
das comunidades locais para sanar dúvidas que surgiram durante a
audiência. Tais reuniões, assim como os resultados das pesquisas e as
considerações apresentadas na Audiência Pública, foram importantes
para o desenvolvimento da versão final do Plano Centro-Lagoinha, pois
possibilitaram conhecer melhor os pontos convergentes e divergentes
para os diferentes atores e posteriormente tratá-los de maneira mais
adequada. O detalhamento das reuniões consta no Capítulo 5 deste
documento.
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2.
Pesquisa de
percepção
quantitativa
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Fotografia 02: Região da
rodoviária em vista aérea. Fonte:
SUPLAN/SMPU, 2020.

02.

2.1. Coleta de dados
Como informado, em razão das medidas sanitárias necessárias ao
combate à Covid-19 e decretadas pela Prefeitura de Belo Horizonte, a
pesquisa de percepção quantitativa foi realizada de forma virtual, por
meio de formulário eletrônico disponibilizado pela plataforma Google.
Para facilitar o preenchimento e alcançar maior número de pessoas,
optou-se por um questionário sucinto, mas que abarcasse tanto a
percepção dos respondentes sobre a situação da região atualmente,
quanto a percepção sobre as intenções expressas no Plano de
Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha. Portanto, junto ao formulário
foi encaminhado o link que deu acesso a um material ilustrado sobre
o Plano contendo: a origem do Plano, os princípios, as diretrizes e as
principais propostas. O material ilustrado foi elaborado utilizando-se uma
linguagem simples e acessível. Foi recomendada a leitura desse material
antes do preenchimento do formulário.
O questionário (Anexo II) foi organizado em cinco seções:
Seção 1 - Texto introdutório com orientações sobre o preenchimento
do formulário e informações sobre o Plano e a utilização dos dados
coletados. Nesse campo também foi coletado o e-mail das pessoas que
responderam ao formulário.
Seção 2 - Percepção e uso da área: teve como objetivo coletar a opinião
das pessoas sobre a infraestrutura instalada na região, a disponibilidade
de espaços públicos e a relação das pessoas com a região objeto de
propostas. A sessão foi composta por três perguntas fechadas, de
múltipla escolha, e uma aberta.
Seção 3 - Percepção sobre o Plano de Qualificação Urbanística CentroLagoinha: teve como objetivo coletar a opinião sobre as propostas
apresentadas no Plano. Nesse bloco as perguntas relacionaram-se
aos objetivos das propostas a partir de quatro principais eixos: espaços
públicos e equipamentos de uso coletivo; mobilidade e acessibilidade
urbana; patrimônio cultural; e uso e ocupação do solo, habitação de
interesse social e diversidade de usos. Optou-se por perguntas em escala
de 1(um) a 5 (cinco), onde o respondente definia o grau de importância
considerado para as intervenções e investimentos propostos, sendo 1=
pouco importante e 5 = muito importante.
Seção 4 - Opinião sobre intervenções do Plano de Qualificação
Urbanística Centro-Lagoinha: teve como objetivo coletar a opinião dos
participantes sobre quais seriam as melhores intervenções em espaços
públicos da região. Uma parte das perguntas era fechada, para escolha da
melhor, ou das melhores, opções e outra de livre manifestação.
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Seção 5 - Perfil socioeconômico: teve como objetivo levantar as
características socioeconômicas dos participantes a partir de critérios
tais como idade, escolaridade e renda familiar. No final desta seção havia
uma pergunta em escala (de 1 a 5, sendo 1 = pouco importante e 5 = muito
importante) solicitando que o respondente indicasse a avaliação geral do
Plano.
O formulário foi encaminhado para 1.145 endereços de e-mail entre os
dias 10 e 24 de fevereiro, e reencaminhado, outras vezes, para aqueles
endereços que não haviam respondido, e ficou aberto para respostas
entre os dias 10 de fevereiro e 20 de abril. Foram recebidos 267 formulários
preenchidos, 12 foram descartados por serem repetidos, ou seja, foram
reenviados pela mesma pessoa. Foram analisados 255 questionários,
cujas informações foram tratadas de forma estatística em planilha de
dados. As respostas dadas às questões abertas foram sistematizadas por
agregação, usando o critério da similaridade.
A seguir serão apresentados os resultados da pesquisa por meio de
tabelas e representações gráficas, separados por grupos de questões e
acompanhados de breve descrição analítica.

2.2. Resultados da pesquisa
Perfil socioeconômico
A Tabela 1 sintetiza os resultados do levantamento demográfico e
socioeconômico a partir das perguntas da seção 5 do questionário da
Pesquisa de Percepção Quantitativa do Plano.
A partir da análise da Tabela 1 observa-se, em relação às características
demográficas, que, dentre os 255 participantes, há uma leve
preponderância da participação de pessoas do gênero masculino (57,6%)
em relação às pessoas que se declararam ser do gênero feminino, 41,2%
(Figura 1). Nesse universo, a faixa etária mais expressiva foi de pessoas
entre 31 e 40 anos (21,4%) e a menos expressiva de pessoas entre 15 e 20
anos de idade (1,6%) (Figura 2).

Não declarado (1%)
Masculino (58%)

Feminino (41%)
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Figura 01: Gênero dos
participantes.

Figura 02: Faixa etária dos
participantes.

29,4%

21,2%
18,8%
15,3%
11,0%

2,4%

1,6%
15 a 20

21 a 30

31 a 40

41 a 50

Categorias / n* (255)

51 a 60

61 a 70

71 a 80

Frequência / n (%)

Demográficas
Gênero (n=255)
Feminino
Masculino
NR

105 41,2)
147 (57,6)
3 (1,0)

Idade (n=255)
15 a 20 anos
21 a 30 anos
31 a 40 anos
41 a 50 anos
51 a 60 anos
Acima de 61 anos
NR

4 (1,6)
54 (21,2)
75 (29,4)
48 (18,8)
39 (15,3)
34 (13,3)
1 (0,4)

Socioeconômicas
Escolaridade (n=255)
Ensino Fundamental I e II
Ensino Médio
Universidade ou Formação Técnica
Pós graduada(o) ou Especializada(o)

5 (2,0)
23 (9,0)
79 (31,0)
148 (58,0)

Condição de emprego (n=255)
Aposentada(o)
Autônoma(o) / Empregador(a)
Desempregado
Dona(o) de casa
Empregado em empresa privada
Empregado em empresa pública
Estudante
Outro

11 (4,3)
74 (29,0)
16 (6,3)
6 (2,4)
49 (19,2)
75 (29,4)
12 (4,7)
12 (4,7)

Renda familiar (s.m.) (n=255)
1 – 4 s.m.
5 – 8 s.m.
9 – 10 s.m.
Acima de 10 s.m.
NR

74 (29,0)
65 (25,5)
30 (11,8)
53 (20,8)
33 (12,9)
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0,4%
NR

Tabela 01: Características
demográficas e socioeconômicas.
* n = número de questionários
válidos.

Os dados referentes às características socioeconômicas mostraram que
em relação à escolaridade (Figura 3), prevalecem os participantes que
informaram possuir especialização ou pós-graduação (58%), seguidos
por aqueles que possuem formação técnica ou universitária (31%). Sobre
a condição de emprego, a maioria dos respondentes (77,6%) exerce
alguma atividade remunerada, sendo que 29,4% estão empregados
em empresa pública, 29% são autônomos ou empregadores e 19,2%
trabalham em empresa privada. 6,4% dos participantes informaram que
estão desempregados e as outras condições de emprego foram menos
expressivas, atingindo menos do que 5% dos respondentes (Figura 4). A
faixa de renda familiar foi informada tendo como base o salário mínimo
vigente no país. Assim, 29% dos respondentes informaram uma renda
familiar entre 1 e 4 s.m., 37,3% entre 5 e 10 s.m. e 20,8% acima de 10 s.m.
Destaca-se que 12,9% das pessoas optaram por não informar a faixa de
renda familiar (Figura 5).
Figura 03: Escolaridade dos
participantes.
Pós graduada(o) ou Especializada(o)

58%

Universidade ou Formação Técnica

31%

Ensino Médio

Ensino Fundamental I e II

Aposentada(o)

9%

2%

Figura 04: Condição de emprego
dos participantes.

4,3%

Autônoma(o) / Empregador(a)

29,0%

Desempregada(o)
Dona(o) de casa

6,3%
2,4%
19,2%

Empregada(o) de empresa privada

29,4%

Empregada(o) de empresa pública
Estudante

4,7%

Outro

4,7%

Relação dos participantes com a região inscrita no Plano CentroLagoinha
Duas questões no questionário abordaram o vínculo dos participantes
com a região do Plano. A primeira buscou identificar diretamente qual foi
a relação dos respondentes com a área e a segunda teve como objetivo
conhecer há quanto tempo as pessoas moram ou trabalham no local,
quando essas categorias fossem aplicáveis.
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1 a 4 s. m.

Figura 05: Renda familiar dos
participantes.

29,0%

5 a 10 s. m.

37,3%

acima de 10 s. m.

20,8%

Não quero responder

12,9%

A primeira pergunta – “Qual a sua principal relação com a região onde
está sendo proposto o Plano?” – possuía nove categorias mais a opção
“outros” para que o participante informasse qual delas melhor se
adequava à sua experiência. A pergunta admitia somente uma opção de
resposta. As respostas foram diversificadas, sendo que o percentual mais
expressivo, daqueles que informaram morar na região, não atingiu 1/5
dos participantes. Portanto, para fins de análise neste relatório, optamos
por unir as três categorias de usos frequentes da região (costumo fazer
compras na região, costumo ir à região em busca de lazer, cultura ou
práticas religiosas; e costumo visitar parentes e/ou amigos nessa região)
em uma única categoria que denominamos “costuma frequentar a região
para diversos fins” (Figura 6).
Desta forma, do total de participantes, 28,2% responderam que costumam
frequentar a região para diversos fins, 21,6% informaram que moram
na região e 11,4 % estudam ou trabalham dentro dos limites do Plano.
Se a eles forem agregadas as pessoas que informaram possuir algum
empreendimento no local (2%), é possível inferir que 63,6% das pessoas
que participaram da pesquisa tem uma relação rotineira com a região
inscrita no Plano. Do restante, 10,6% acessam os serviços de transporte
coletivo da região e 11,8% se relacionam com a área de outra maneira que
não as definidas no formulário. Desses últimos, algumas respostas foram
citadas mais de uma vez, como aqueles que afirmaram que participam ou
realizam estudos sobre a região, aqueles que a utilizam como passagem
ou, por fim, os que já moraram na área delimitada no Plano. Ressalta-se,
porém, que 12,9% dos participantes informaram não frequentar a região e
1,2% não responderam a essa questão.

Mora na região
Trabalha e/ou estuda na região

11,4%

Costuma ir à região para
diversos fins
Acessa os serviços de
transporte coletivo da região
Tem empreendimento na região

28,6%
10,6%
2,0%
12,9%

Não frequenta a região
Não respondeu
Outros

Figura 06: Relação dos
participantes com a região.

21,6%

1,2%
11,8%

12

O formulário não coletou o endereço completo do participante, solicitou
que ele informasse apenas o Código de Endereçamento Postal (CEP) de
moradia. Como esperado, parte dos CEPs informados estão no perímetro
do Plano e outros dispersos pela cidade. O mapa abaixo, mostra as
localizações dentro do perímetro do Plano.

0

A segunda pergunta buscou conhecer o tempo de moradia ou de trabalho
na região delimitada, quando tais categorias fossem aplicáveis. Entre os
participantes, 43% informaram que a pergunta não se aplica à relação que
possuem com a área, 14% afirmaram que moram, estudam ou trabalham
na região há menos de um ano, 9% entre 1 e 5 anos, 31% entre 6 e 10 anos
e 4% há mais de 10 anos. Confrontando com os percentuais obtidos nas
respostas à pergunta anterior, sobre a relação com a região, quando 49,9%
dos entrevistados disseram não morar, nem estudar nem trabalhar na
região, considera-se a hipótese de que parte dos 11,8% que responderam
“outros” tenham relações de moradia eventual na região e registaram
esse tempo como resposta a esta pergunta.

menos de 1 ano
9%

entre 6 e 10 anos
mais de 10 anos

1km

N

Figura 07: Localização dos CEP’s
dentro do perímetro do Plano.

Figura 08: Tempo de residência e
trabalho na região do Plano.

14%

entre 1 e 5 anos

500m

31%
4%
43%

não se aplica
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Percepção a respeito da infraestrutura instalada e uso da região do Plano
Centro-Lagoinha hoje
O formulário trouxe três perguntas cujo objetivo foi coletar a concepção
dos participantes a respeito da infraestrutura e dos espaços públicos
existentes nos limites da região objeto das propostas.
Quando questionados sobre a infraestrutura da região, sendo citados
os itens: abastecimento de água, saneamento, iluminação pública,
segurança, transporte, trânsito, e equipamentos públicos, a grande
maioria dos participantes (76%) respondeu que considera a infraestrutura
urbana na região insuficiente e 9% afirmaram que ela atende aos quesitos
necessários. Do restante, 10% não souberam opinar a respeito e 5%
assinalaram a opção “outro”. Dentro desta última opção, destaca-se a
ressalva à necessidade de enterramento da fiação aérea e tratamento
urbanístico adequado na área.

Não sei opinar (10%)
Atende aos quesitos
necessários (9%)

Faltam alguns
quesitos (76%)

Outros (5%)

Às pessoas que responderam que a infraestrutura era insuficiente na
questão anterior foi solicitado que informassem quais as principais
carências identificam na região. Essa questão foi de livre manifestação e
recebeu 194 inserções, porém nem todas respondiam ao questionamento,
sendo consideradas para análise 189 respostas. A grande maioria das
respostas informou mais de uma carência, o que possibilitou levantar 375
inserções recorrentes que foram agrupadas em 13 categorias principais,
apresentadas na Tabela 2.
Os dados apresentados na Tabela 2 demonstram que um dos principais
problemas identificados na região é a falta de infraestrutura de
segurança, pois dentre as 189 pessoas que responderam adequadamente
à questão, 118 (62,4%) citaram esse item. Importante ressaltar que a
questão anterior incluiu, além dos itens de infraestrutura recorrentes
(saneamento, iluminação, transporte e telecomunicações), segurança e
equipamentos públicos, que foram bastante informados nas respostas
à pergunta atual. Para 36,5% dessas pessoas, a iluminação é deficitária
e 24,9% consideram que falta acessibilidade e acesso adequado para
pedestres na região do Plano. A falta de equipamentos públicos foi
apontada em 21,7% das respostas, mas a maioria não identificou quais
equipamentos, na sua opinião, são necessários. Para pouco mais de
14

Figura 09: Avaliação da
infraestrutura instalada na região.

Categorias
n* (189)

Frequência
n (%)

Áreas verdes

9 (4,8)

Arborização

6 (3,2)

Praças

12 (6,3)

Parques

7 (3,7)

Áreas de lazer

12 (6,3)

Equipamentos públicos

41 (21,7)

Iluminação

69 (36,5)

Mobilidade

12 (6,3)

Acessibilidade e acesso para pedestres

47 (24,9)

Ciclovias

11 (5,8)

Transporte

20 (10,6)

Saneamento

11 (5,8)

Segurança

118 (62,4)

Tabela 02: Percepção sobre as
carências em infraestrutura.
* n = número de respostas válidas.

10% das pessoas que responderam a essa questão o transporte é um
problema na região, porém apenas cinco respostas indicaram alguma
falha específica relacionada: quatro abordaram a falta de integração
entre os modais de transporte e, outra, a impossibilidade de travessia,
principalmente na área dos viadutos, por meios não motorizados.

Áreas verdes

4,8%

Arborização

3,2%

Praças
Parques
Áreas de lazer

Figura 10: Principais carências em
infraestrutura na região.

6,3%
3,7%
6,3%

Equipamentos públicos

21,7%

Iluminação
Mobilidade

36,5%
6,3%

Acessibilidade e acesso p/ pedestres
Ciclovia
Transporte
Saneamento

24,9%
5,8%
10,6%
5,8%

Segurança

62,4%

Em relação aos espaços públicos, o objetivo da pergunta foi verificar se
eles atendem às demandas das populações locais. Por se tratar de uma
pergunta direta, apresentou um resultado objetivo demonstrando que a
maioria das pessoas (86,3%) considera que faltam espaços destinados ao
lazer público na região Centro-Lagoinha.
Percepção a respeito das propostas do Plano Centro-Lagoinha
Esta seção do formulário apresentou perguntas em escala, nelas
o participante atribuiu o grau de importância considerado para as
propostas apresentadas no Plano, sendo 1 = pouco importante e 5 = muito
importante. Para essa avaliação foi recomendado que o participante
consultasse o material ilustrado conforme orientação na introdução
15

Figura 11: Avaliação dos espaços
públicos existentes.
São suficientes. Atendem à população
residente e usuária da região.

10,6%

Não são suficientes. Faltam espaços
destinados ao lazer público como
praças e parques.

Não sei opinar.

86,3%

3,1%

do questionário, porém as questões foram elaboradas com o intuito de
informar os objetivos das propostas e, assim, fornecer subsídios para que
pudessem ser avaliadas caso o participante optasse por não acessar o
material ilustrado. As perguntas foram organizadas em consonância com
as diretrizes do Plano e abordaram os seguintes temas: espaços públicos
e equipamentos de uso coletivo; mobilidade e acessibilidade urbana,
cultura e patrimônio histórico; incentivo a atividades econômicas; uso e
ocupação do solo, habitação de interesse social e diversidade de usos.
A Tabela 3 apresenta os quantitativos atingidos por cada pergunta e nos
permite observar que as propostas apresentaram índice de aprovação
superior a 78%, pois em todas elas a grande maioria dos participantes
atribuiu o grau máximo de importância. Dentre as seis questões, o
percentual mais baixo atingido pela nota 5 foi 79,2%, que correspondeu
a avaliação em relação às propostas de investimento em habitação de
interesse social, e as propostas melhor avaliadas foram as relacionadas
à acessibilidade de pedestres e ciclistas na região abarcada pelo Plano,
consideradas muito importantes por 90,2% das pessoas que participaram
da pesquisa.
A primeira pergunta do bloco foi direcionada à avaliação das propostas
do Plano relacionadas aos espaços públicos com foco nas calçadas. O
participante deveria avaliar se ele considera tais proposições pouco ou
muito importantes. A grande maioria avaliou como muito importantes,
pois 88,2%, assinalaram a nota 5. Do restante, 10,2% atribuíram um grau
médio de importância (nota 4) e apenas 3,6% consideram tais propostas
pouco importantes (notas 3, 2 e 1).
A segunda questão teve como objetivo captar a avaliação das pessoas
em relação às propostas relacionadas à acessibilidade de pedestres
e ciclistas ao transporte coletivo e a integração entre os modais de
transporte. A grande maioria, 90%, dos participantes considera que é
muito importante implementar propostas com esse objetivo. Ressaltase que nenhum deles atribuiu pouca importância a essas propostas, pois
a nota 1 não apresentou nenhuma inserção e a nota 2 foi assinalada por
apenas 1,2% dos respondentes.
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Categorias / n* (255)

Frequência / n (%)

Espaços públicos (n=255)
1 - Pouco importante
2
3
4
5 - Muito importante

2 (0,8)
2 (0,8)
5 (2,0)
21 (8,2)
225 (88,2)

Acesso a pedestres e ciclistas (n=255)
1 - Pouco importante
2
3
4
5 - Muito importante

0
3 (,2)
6 (2,4)
16 (6,3)
230 (90,2)

Patrimônio histórico (n=255)
1 - Pouco importante
2
3
4
5 - Muito importante

4 (1,6)
3 (1,2)
14 (5,5)
24 (9,4)
210 (82,4)

Atividades econômicas (n=255)
1 - Pouco importante
2
3
4
5 - Muito importante

0
5 (2,0)
6 (2,4)
40 (15,7)
204 (80,0)

Habitação de Interesse Social (n=255)
1 - Pouco importante
2
3
4
5 - Muito importante

6 (2,4)
8 (3,1)
6 (6,3)
23 (9,0)
202 (79,2)

Diversidade de usos (n=255)
1 - Pouco importante
2
3
4
5 - Muito importante

3 (1,2)
7 (2,7)
5 (2,0)
21 (8,2)
219 (85,9)

muito importante

88,2%
8,2%
2,0%
0,8%

pouco importante

Tabela 03: Percepção a respeito
das propostas do Plano CentroLagoinha.
* n = número de respostas válidas.

0,8%
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Figura 12: Avaliação das propostas
do Plano: espaços públicos.

Esse resultado vai ao encontro do que foi apresentado em questão
anterior sobre as principais carências da região, de livre manifestação.
Nela a mobilidade relacionada a acessibilidade e acesso a pedestres
e ciclistas, a integração dos modos de transporte e a implantação de
ciclovias foram itens citados pela grande maioria das pessoas que
responderam ao questionário (ver Figura 9).

muito importante

90,2%

Figura 13: Avaliação das propostas
do Plano: acessibilidade de
pedestres e ciclistas.

6,3%
2,4%
1,2%
pouco importante

0,0%

Para a maioria dos participantes (82,4%), é importante que o Plano tenha
propostas que visem incentivar ações, estudos e destinar recursos para
as tradições culturais e o patrimônio histórico presentes na região. Para
9,4% essas são ações importantes, mas não prioritárias, e 8,2% acreditam
que é pouco importante implementar ações direcionadas a esse tema,
pois atribuíram valor igual ou inferior a 3.

muito importante

82,4%
9,4%
5,5%
1,2%

pouco importante

1,6%

Em relação às propostas de incentivo às atividades econômicas,
associadas à economia local e regional, ao comércio e às atividades
culturais presentes na região, 80% dos participantes consideram que
propostas com esse objetivo são muito importantes. Para os 15,7% que
atribuíram nota 4, essas propostas possuem grau médio de importância
e apenas 4,4% consideram que elas são pouco importantes (notas 3 e 2).
Observa-se que nenhum participante atribuiu nota mínima (1) para tais
propostas de ação.
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Figura 14: Avaliação das
propostas do Plano: patrimônio
cultural.

Figura 15: Avaliação das propostas
do Plano: atividades econômicas.
muito importante

80,0%
15,7%
2,4%
2,0%

pouco importante

0,0%

As propostas de estímulo à implantação de habitação de interesse social,
foram consideradas muito relevantes para 79,2% dos participantes e
9% acreditam que elas são importantes, porém não prioritárias. 11,8%
das pessoas consideram que essa não é uma ação muito importante a
ser desenvolvida no Plano. Vale ressaltar que nas questões abertas do
questionário a sugestão de implantar habitação de interesse social na
região foi citada por alguns participantes, principalmente em relação ao
uso das áreas remanescentes, cujo resultado será apresentado mais à
frente.

muito importante

79,2%
9,0%
6,3%
3,1%

pouco importante

2,4%

Conciliar os diversos usos presentes no território foi o tema da última
pergunta desta seção. Ela informou que o Plano sugere propostas cujo
objetivo é promover a harmonia entre atividades econômicas, moradia e
acesso aos meios de transporte, propiciando a redução de deslocamentos
para quem mora ou frequenta a região. Novamente os participantes
demonstraram apoio a tais propostas uma vez que 85,9% atribuíram grau
máximo de importância para proposições com esse fim. Do restante, 8,2%
consideram que é uma ação importante (percentual da nota 4) e 5,9%
acreditam que ações com esse objetivo são pouco importantes (soma dos
percentuais das notas 3, 2 e 1).
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Figura 16: Avaliação das
propostas do Plano: habitação de
interesse social.

muito importante

85,9%
8,2%
2,0%
2,7%

pouco importante

1,2%

Opinião sobre intervenções previstas pelo Plano de Qualificação
Urbanística Centro-Lagoinha
Nesta seção as perguntas direcionaram os participantes a emitirem
opinião a respeito das intervenções em espaços públicos e implantação
de equipamentos de uso público previstos no Plano Centro-Lagoinha.
As duas primeiras questões tiveram como foco conhecer a percepção
dos participantes em relação às áreas remanescentes das obras viárias
junto ao complexo da Lagoinha e qual o melhor destino para elas. As
outras sondaram a opinião das pessoas em relação a equipamentos
de uso público, obras de melhorias nos espaços públicos e, por fim,
a necessidade de instaurar pontos de atravessamento em locais
específicos. A Tabela 4 sintetiza os resultados e contribui para as análises
posteriores.
A primeira pergunta, sobre as áreas remanescentes de obras viárias
localizadas no complexo da Lagoinha, possibilitou ao participante
escolher uma das três opções: a) as áreas remanescentes devem ser
aproveitadas e transformadas em áreas de lazer, recreação ou descanso;
b) as áreas remanescentes devem ser aproveitadas, mas não para lazer,
recreação ou descanso; e c) elas devem ser mantidas como estão. Havia
também as opções “não sei opinar” e “outros”.
Os resultados (Figura 17) mostraram que a maioria das pessoas que
responderam ao questionário acredita que as áreas remanescentes
devem ser aproveitadas e transformadas em áreas de lazer, recreação
ou descanso, pois 78% marcaram a primeira opção. Cerca de 1/10 (9,8%)
preferem que essas áreas sejam destinadas a outros fins que não esses
e cujo detalhamento será abordado na análise da próxima pergunta. Do
restante, apenas 0,4% acreditam que elas devem ser mantidas como
estão, 1,2% não souberam opinar a respeito e 10,6% marcaram a opção
“outros”, que será comentada a seguir.
A opção “outros” possibilitou a inserção de comentários livres. Apesar da
diversidade de inserções recebidas, foi possível notar que boa parte das
pessoas concorda que as áreas remanescentes devem ser transformadas
em espaços de lazer, recreação ou descanso. Porém, este uso deve ser
conjugado com outros, tais como atividades econômicas, culturais,
habitação ou instalação de equipamentos de apoio à serviços públicos.
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Figura 17: Avaliação das propostas
do Plano: diversidade de usos.

Categorias
n* (255)

Frequência
n (%)

Áreas remanescentes (n=255)
Devem ser transformadas em áreas de lazer, recreação ou descanso
Não devem ser aproveitadas para lazer, recreação ou descanso
Devem ser mantidas como estão
Não sei opinar
Outros

199 (78,0)
25 (9,8)
1 (0,4)
3 (1,2)
27 (10,6)

Implantação de equipamentos (n=255)
Parque
Centro de esporte, lazer e cultura
Passarela de acesso a pedestres
Todos os itens citados
Centro de esportes lazer e cultura e passarela de acesso a pedestres
Parque e centro de esportes, lazer e cultura
Parque e passarelas de acesso a pedestres
Outros

15 (5,9)
31 (12,2)
10 (3,9)
114 (44,7)
27 (10,6)
28 (11,0)
15 (5,9)
15 (5,9)

Obras em espaços públicos (n=255)
Calçadas (acessibilidade, iluminação, mobiliário urbano, arborização)
Ciclovias e rotas para circulação de bicicleta
Integração e acessos às estações e emb/desemb. de transp. coletivo
Praças e parques
Vagas de estacionamento nas vias
Outros

111 (43,5)
33 (12,9)
36 (14,1)
47 (18,4)
6 (2,4)
22 (8,6)

Ponto adicional de atravessamento (n=255)
Sim
Não
Não sei opinar

116 (45,5)
36 (14,1)
103 (40,4)

Sim, elas devem ser transformadas em
espaços de lazer, recreação ou descanso.
Sim, elas devem ser aproveitadas, mas
não para lazer, recreação ou descanso.

78,4%
10,2%

Não, elas devem ser mantidas
0,4%
como estão.
Não sei opinar. 1,2%
Outros.

9,8%

Outra questão observada foi a preocupação dos participantes em relação
à segurança, tanto para acessar esses espaços, em função do tráfego do
entorno, quanto para a permanência – houve receio de que eles se tornem
espaços degradados e inadequados ao uso da população.
Houve quem defendeu apenas o tratamento paisagístico das áreas,
por considerá-las inóspitas, e quem defendeu a sua “destruição”, para
“integração da cidade”, e de parte dos viadutos do complexo da Lagoinha.
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Tabela 04: Percepção em relação
às intervenções previstas no
Plano.
* n = número de respostas válidas.

Figura 18: Avaliação das
propostas do Plano: diversidade
de usos.

Duas pessoas afirmaram que a transformação deve ocorrer, mas a partir
da consulta às comunidades locais ou de acordo com a vocação local,
diagnosticada caso a caso.
Para apresentação neste documento, esses comentários foram
agrupados em três categorias analíticas: favorável a utilização das áreas
remanescentes; desfavorável a utilização das áreas remanescentes; e,
por fim, nem favorável / nem desfavorável, atribuída àqueles cuja posição
não foi possível determinar. A tabela abaixo fornece o quantitativo dessas
informações. Ressalta-se que todas as respostas constam no Anexo III.
Categorias
n* (27)

Frequência
n (%)

Áreas remanescentes do complexo viário (n=255)
Favorável à sua utilização
Desfavorável a sua utilização
Nem favorável / nem desfavorável

21 (77,8)
3 (11,1)
3 (11,1)

Tabela 05: Análise da categoria
“outros” em relação à utilização
das áreas remanescentes.
* n = número de respostas válidas.

A segunda pergunta desta seção foi de livre manifestação e convidou
o participante que marcou a opção “b” na questão anterior, a sugerir
qual ou quais atividades ele acredita que devem ser desenvolvidas
nessas áreas. Foram recebidas 58 manifestações, 18 delas por parte
dos participantes que marcaram a opção “b” na questão anterior e, do
restante, 23 haviam marcado a opção “Sim, elas devem ser transformadas
em espaços de lazer, recreação ou descanso” e 17 a opção “outros”.
Foram desconsideradas, neste levantamento, as manifestações que não
respondiam à questão e aquelas que repetiam o comentário inserido
na questão anterior, para que não fossem consideradas duplamente.
Restaram, portanto, 46 respostas que possibilitaram levantar 72
sugestões, essas sugestões foram agrupadas em 14 categorias conforme
apresentado na tabela abaixo.
Categorias
n* (72)

Frequência
n (%)

Comércios / feiras populares

19 (26,4)

Lazer, esporte e descanso

11 (15,3)

Centro de Cultura

6 (8,3)

Hortas

6 (8,3)

Áreas verdes

5 (6,9)

Habitação

5 (6,9)

Bases de apoio a serviços públicos

5 (6,9)

Atividades produtivas/ centro empresarial

4 (5,6)

Banheiros públicos

3 (4,2)

Espaços de atendimento à pop. em situação de rua, catadores, etc.

3 (4,2)

Paisagismo

2 (2,8)

Estacionamento humanizado

1 (1,4)

Educação

1 (1,4)

Equip. de uso público voltados à integração modal de transportes

1 (1,4)
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Tabela 06: Opinião sobre
as atividades nas áreas
remanescentes.
* n = número de respostas válidas.

Nestas respostas, a maioria dos participantes informou que essas áreas
devem ser destinadas a mais de um uso para que sejam bem apropriadas
pelas populações do entorno. Boa parte argumentou que esses espaços
devem ser destinados a feiras e atividades comerciais atrativas de
pessoas (26,4%), muitas vezes associadas também a atividades de lazer,
esporte e descanso (15,3%), cultura (8,3%) ou habitação (6,9%). Hortas
comunitárias foram sugeridas por 8,3% das pessoas que responderam a
essa questão e 6,9% acreditam que elas devem acomodar bases de apoio
a serviços públicos, principalmente a serviços de segurança pública, ou se
tornarem áreas verdes. Houve citações também a que fossem destinadas
atividades produtivas para geração de empregos (5,6%), instalação
de banheiros públicos e espaços para atendimento às populações
em situação de rua, vendedores ambulantes e catadores de material
reciclável (4,2%), dentre outras manifestações.
Como informado acima, desse grupamento foram desconsideradas
12 respostas que não sugeriram atividades ou usos para as áreas
remanescentes. Alguns repetiram o comentário inserido na pergunta
anterior, como por exemplo, a necessidade de um diagnóstico para
definir o melhor uso desses espaços ou que essas áreas são inóspitas e
inadequadas para utilização. Outros demonstraram o receio de que se
tornem espaços ocupados por pessoas em situação de rua e houve quem
se referiu especificamente ao Mercado da Lagoinha e a necessidade de
torná-lo mais atrativo às pessoas.
A questão seguinte teve o objetivo de conhecer a opinião dos
participantes sobre quais atividades ou equipamentos públicos
consideravam importantes de serem implantados na região inscrita no
Plano. Grande parte das pessoas acredita que deve ser instalado na região
um centro de lazer, esporte e cultura (44,6%). Para 23,9% é importante
implantar passarelas de acesso a pedestres, percentual aproximado
ao dos que defenderam a instalação de um parque (23,5%) na região.
Finalmente, 8% dos participantes acreditam que devem ser instalados
outros equipamentos que não os apresentados nas opções.

Parque

23,5%

Centro de esportes, lazer e cultura

44,6%

Passarelas de acesso a pedestres
Outros

Figura 19: Opinião sobre
implantação de equipamentos.

23,9%
8,0%

Dentre as pessoas que marcaram “outros”, os itens mais informados nos
comentários foram equipamentos públicos (que abarcam desde centros
culturais a instituição de acolhimento das pessoas em situação de rua),
correspondendo a 25,9%, atividades comerciais e banheiros públicos
(22,2%, cada), ciclovias (18,5%) e mirantes (11,1%). No gráfico abaixo é
possível visualizar a distribuição dessas inserções.
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Figura 20: Outros itens que devem
ser implantados na região.
Atividades comerciais

22,2%

Mirantes

11,1%

Equipamentos públicos

25,9%

Banheiros públicos

22,2%
18,5%

Ciclovias

Um dos objetivos da pesquisa era levantar a opinião em relação à
melhoria dos espaços públicos e onde consideram importante realizar
intervenções para tornar esses espaços mais adequados e agradáveis
para as pessoas. Grande parcela dos participantes (43,5%) informou
que é mais importante realizar obras em calçadas, visando melhorar
a acessibilidade, iluminação, mobiliário urbano e a arborização desses
espaços. As praças e os parques foram o segundo item mais citado,
porém com percentual bem inferior, 18,4%, seguidos por intervenções
que visam a integração e acessos às estações e pontos de embarque
e desembarque de transporte coletivo (14,1%). As ciclovias e rotas de
circulação de bicicletas foram consideradas importantes para 12,9% e,
apenas, 2,4% acreditam que é importante realizar melhorias nas vagas de
estacionamento nas vias. Por fim, 8,6% das pessoas marcaram a opção
“outros”.

Calçadas (acessibilidade, iluminação,
mobiliário urbano, arborização)

43,5%
12,9%

Ciclovias e rotas para circulação de bicicleta
Integração e acessos às estações e pontos de
embarque e desembarque de tansporte coletivo

14,1%
18,4%

Praças e parques

Vagas de estacionamento nas vias

Outros

2,4%
8,6%

Dentre as 22 pessoas que marcaram a opção “outros”, grande parte
acredita que devem ser realizadas obras de melhorias em todos os itens
informados na questão, exceto em vagas de estacionamento nas vias
(27,3%) ou em todos os itens informados (18,2%). Obras de integração dos
modais de transporte foi o terceiro item mais citado na categoria outros
(9,1%). Algumas pessoas reafirmaram sugestões dadas nas perguntas
anteriores e outras informaram que mais de um dos itens acima deve ser
alvo de intervenções visando melhorias (Figura 21).
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Figura 21: Opinião sobre obras de
melhoria em espaços público.

18,2%

Todos os itens informados
Todos os itens informados, exceto
estacionamento
Priorização de questões socioeconômicas

4,5%

Calçadas e ciclovias

4,5%

Calçadas, praças e parques
Calçadas, praças e parques e integração
dos pontos de embarque e desembarque
Integração dos modais de transporte

4,5%

Passarela Lagoinha - Rodoviária

4,5%

Centro cultural da região

4,5%

Baixios de viadutos

4,5%

Plano de segurança

4,5%

Equipamentos comunitários

4,5%

Estacionamentos humanizados

4,5%

27,3%

Figura 22: Opinião sobre obras de
melhoria em espaços públicos,
opção “outros”.

4,5%
9,1%

As duas últimas perguntas do formulário indagaram sobre a necessidade
de implantar ponto adicional de atravessamento da linha de metrô para
pedestre. A primeira, foi uma questão fechada em que os participantes
informaram se essa ação é necessária ou não. Para essa questão, 45,5%
das pessoas responderam que é necessário implantar ponto adicional de
atravessamento da linha de metrô para pedestres e 40,4% não souberam
opinar. O restante, 14,1%, acredita que não é necessário novo ponto de
atravessamento (Figura 22).
Figura 23: Opinião sobre
implantação de atravessamento
da linha do metrô.

Não (14,1%)
Não sei opinar
(40,4%)

Sim (45,5%)

A pergunta seguinte, complementar a essa, foi de livre manifestação e
recebeu 89 comentários. Destes, 33 não indicaram locais específicos,
embora considerem que faltam atravessamentos para pedestres na
região. Dentre os 56 que identificaram, de alguma maneira, um ou mais
locais onde devem ser implantados pontos de atravessamentos da
linha do metrô, alguns citaram locais específicos e outros regiões a
serem conectadas. Como as respostas eram livres, muitas continham a
indicação de mais de um local, resultando num total de 69 referências
a atravessamentos, conforme tabela a seguir. Desses, três indicaram
pontos externos à área de Plano, embora próximos (ligação Prado/
Calafate/Via Expressa, avenida Cristiano Machado/Centro e Prado/Padre
Eustáquio) e foram desconsiderados.
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Considerando as 66 indicações, duas apontam para a necessidade de
melhorias nas passarelas existentes por serem estreitas, mal iluminadas
e inseguras e três indicam ser necessário criar transposições em toda a
extensão das barreiras existentes, outras três reforçam a necessidade
de ampliar as travessias próximas às estações de metrô. Entre as que se
referem a regiões ou locais específicos, chama a atenção a frequência
de indicações para a conexão entre a Rodoviária e a Estação da Lagoinha,
citada explicitamente 14 vezes. Foram ainda indicadas, por 18 vezes,
transposições diversas no ramo Oeste da área do Plano (Centro/Carlos
Prates e Lagoinha), sobre a avenida Tereza Cristina ou avenida Pedro
II e, por 17 vezes, transposições entre o Centro e a Lagoinha ou Colégio
Batista, no ramo Leste da área do Plano. Finalmente, destacam-se as
nove transposições indicadas sobre avenida Antônio Carlos.
Note-se que muitos dos atravessamentos sugeridos acompanham
viadutos existentes, ou seja, referem-se a soluções para pedestres onde já
foi dada a solução para a travessia de veículos.
Referências

Sugestões

Fora do perímetro (3)

Prado / Calafate / Via Expressa
Cristiano Machado ao Centro
Prado / Padre Eustáquio

Melhorias nas
passarelas (2)

Alargamento de todas as passarelas
Passarelas são estreitas, mal iluminadas, inseguras

Critérios gerais (3)

A cada 300m conectando com as principais ruas do
Carlos Prates
Uma passagem a cada 200m no máximo, para modos
ativos seria bom
Em toda a extensão da barreira gerada pelo Complexo da
Lagoinha na extensão abrangida pelo Plano

Próximo às estações
(3)

Entre as estações Lagoinha e Carlos Prates
Pontos adicionais de travessia para pedestres próximos às
estações de metrô
Próximos às estações do Carlos Prates e Lagoinha

Centro/Carlos Prates
e Lagoinha - Ramo
Oeste (18)

Conexão entre o Metrô e a Pedro II
Acesso Av Pedro II
Início da Av. Pedro II
No início da Pedro II, na Nossa Sra de Fátima, do outro lado
da rodoviária
No final da R. Bonfim com a R. Paquequer e no início da Av.
Dom Pedro II
Região da Av. Bias Fortes, Vdt Helena Greco, R. Entre Rios
Rua do Patrocínio (Praça Pisa na Fulô) à Pedro II ou
Tereza Cristina
Pelo viaduto para Olegário Maciel
Lagoinha com região Central (Av. Paraná) para
pedestres e bicicletas
Nas proximidades do Viaduto Oeste, antes do Elevado
(final das ruas Caetés, Tupinambás, ou Carijós, dando acesso
ao Carlos Prates)
Região central com Lagoinha
(Carlos Prates/Lagoinha/Avenida Olegário Maciel)
Próximo à Av. Pedro II
Rodoviária à Pedro II ou Tereza Cristina
Na altura da Asmare
R. Conquista e R. Uberaba

Tabela 07: Pontos de implantação
de atravessamento da linha do
metrô.
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Ligar região do Fórum à Estação Carlos Prates
Região central com Carlos Prates (Barro Preto/Carlos Prates)
Região central com Carlos Prates, entre a estação e o
elevado Helena Greco
Rodoviária à Estação
Lagoinha (14)

Rodoviária - Próximo à rodoviária
Acesso direto do metrô para a rodoviária
Metrô com rodoviária - pode ser um Boulevard
Da rodoviária também seria bom conseguir ir direto para a
praça do peixe e Av. Dom Pedro II
Rodoviária
Atrás do TERGIP (Rodoviária)
Na altura da Rodoviária
Ligação direta com a rodoviária
Ligação entre a rodoviária e a estação Lagoinha do metrô
Ligação rodoviária-metrô
Estação da Lagoinha à Rodoviária
Passarela ligando o metrô à Rodoviária sem precisar sair de
ambas para o acesso
Pela rodoviária, desde que ela pudesse se transformar em um
ponto de contato entre um lado e outro do Arrudas.
Conexão da Av. Afonso Pena, Contorno, TERGIP, Estação do
Metrô Lagoinha com os bairros da porção Noroeste da cidade

Centro/Lagoinha e
Colégio Batista Ramo Leste (17)

Região da Rodoviária e shoppings populares à Lagoinha para
desafogar a passarela da estação Lagoinha
Próximo ao Shopping Tupinambás
Próximo ao Shopping Oi
Região Central com Lagoinha, debaixo do comp. de viadutos
Próximo ao viaduto que liga o centro ao Senai
Saída voltada para a região do Viaduto Leste
Praça do Peixe / Shopping Oi - Viaduto Leste
Da Av. Contorno à Lagoinha, acompanhando o viaduto
Praça do Peixinho
Praça do Peixe
Praça Vaz de melo e rua Espírito Santo
Próximo ao Túnel da Lagoinha
Rua Curitiba / Rua Diamantina
Região Central com Colégio Batista (Rua Varginha)
Rua da Bahia para a Rua Célio de Castro, o trânsito de veículos
é intenso e confuso para pedestres
Rua Pouso Alegre / Rua Célio de Castro

Av Antônio Carlos (9)

Atrás da Estação Lagoinha, para o lado direito da Av. Antônio
Carlos (sentido Centro/Bairro)
Região da Lagoinha com Concórdia-Floresta
Sobre a Antônio Carlos
Sobre a Antônio Carlos, em frente ao Mercado
Antônio Carlos, Perto do conjunto IAPI
Antônio Carlos, a partir da rua Araxá, para acesso à
estação da Lagoinha
Rua Araxá com a Av. Antônio Carlos
Antônio Carlos, na altura da Adalberto Ferraz
Antônio Carlos, próximo ao Senai

Opinião geral sobre Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha
Duas questões no formulário tinham como objetivo colher a percepção
das pessoas em relação ao Plano. Uma delas era aberta e convidou o
participante a emitir opinião ou fazer sugestões sobre o seu conteúdo.
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Essa questão recebeu 181 comentários que foram agrupados em sete
categorias, conforme demonstrado na tabela abaixo.
Categorias
n* (181)

Frequência
n (%)

O Plano é positivo

63 (35,0)

O Plano é bom, mas tenho sugestões

30 (16,7)

O Plano é bom, mas faltou detalhamento

13 (7,2)

Não opinou sobre o Plano

9 (5,0)

Não opinou sobre o Plano mas comentou

63 (34,8)

O Plano pode ser prejudicial

2 (1,1)

Os dados demonstram que mais da metade dos participantes consideram
o Plano positivo (58,9%), sendo que 35% não fizeram ressalvas a ele.
Muitas pessoas o classificaram como excelente, imprescindível, oportuno,
ótimo, uma boa iniciativa, entre outras. Parte das pessoas afirmou que
o Plano é necessário e será importante para a região, pois ela precisa
ser revitalizada em função das características que possui. Outros,
informaram que o Plano está bem estruturado e que desejam que ele
“saia do papel”. Ainda, entre aqueles que avaliaram o Plano positivamente,
16,7% apresentaram alguma sugestão ou observação complementar e
7,2% acreditam que faltou detalhar alguma proposta ou discussão com
a população. Dentre esses últimos, houve quem se referiu ao Plano
qualificando-o como vago, superficial, inicial, ou amplo e, ainda, quem
manifestou a ausência de uma abordagem de questões referentes à
pandemia e a sua relação com a proposta de adensamento.
Dos 41,1% restantes, que responderam a essa pergunta, 34,8% não
opinaram sobre o Plano, porém fizeram alguma crítica ou sugestão ao
seu conteúdo e 5% deles não emitiram opinião sobre o Plano. Dentre
esses, houve quem informou não ter informação suficiente para o avaliar
e, ainda, quem realizou algum comentário que não constituiu crítica,
sugestão ou opinião a respeito do conteúdo do Plano. Desta forma, um
participante ressaltou a importância desta pesquisa, outro informou que
tudo é válido para revitalizar a região e que é uma forma de valorizar a
cultura local, e, por fim, uma manifestação crítica direcionada ao Prefeito
Municipal.
Apenas duas pessoas (1,1%) informaram que o Plano pode ser prejudicial
e citaram pontos específicos. Uma delas, realizou críticas em relação
à proposta de estação de BRT Lagoinha, que segundo ela, pode ser
prejudicial para a qualidade de vida da região e declarou, ainda, que a
proposta do parque é uma “ficção” pois boa parte da região em que ele foi
proposto está ocupada por túneis e viadutos. O outro participante afirmou
que “o Plano prejudica as empresas de reciclagem presentes na região”
e ressaltou que esses empreendimentos são geradores de empregos e
promovem a sustentabilidade e a destinação correta dos resíduos sólidos
gerados na cidade.
Nas respostas a essa pergunta foram recebidas manifestações que
podem ser consideradas como dúvidas, preocupações, sugestões
ou observações em relação ao Plano e muitas delas se repetiram.
As manifestações recorrentes geraram o grupamento conforme
demonstrado na tabela a seguir.
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Tabela 08: Opiniões sobre o Plano.
* n = número de respostas válidas.

Tema

Síntese das manifestações

Gentrificação Necessidade de promover medidas de combate à gentrificação e especulação imobiliária para não haver
e especulação expulsão de moradores antigos e/ou mais vulneráveis ou de comerciantes locais;
imobiliária
Adensamento

Preocupação em relação à proposta de adensamento. Nesse ponto, houve manifestações relacionadas à
necessidade de respeitar o patrimônio cultural edificado presente na região e não prejudicar a qualidade de
vida da população local ou mesmo os expulsá-los; necessidade de realizar projeções das áreas previstas para
adensamento; e, por fim, uma crítica ao adensamento concentrado e “com excesso de regras de ocupação do
solo”;

Preocupação em relação à proposta de adensamento. Nesse ponto, houve manifestações relacionadas à
Questões de
aspecto social necessidade de respeitar o patrimônio cultural edificado presente na região e não prejudicar a qualidade de
vida da população local ou mesmo os expulsá-los; necessidade de realizar projeções das áreas previstas para
adensamento; e, por fim, uma crítica ao adensamento concentrado e “com excesso de regras de ocupação do
solo”;
Presença dos
ferros-velhos

Necessidade de uma abordagem específica em relação aos ferros-velhos presentes na região bem como da
população em situação de rua. Houve sugestão de retirada desses dos ferros-velhos da região;

Envolvimento
da população

Necessidade de envolver ativamente a população local na discussão do Plano, bem como na implementação
das propostas, além de envolver também comerciantes e investidores locais e de outras regiões da cidade;

Segurança

Preocupação com a segurança e sugestão que esse seja o foco ou mesmo o eixo estruturante do Plano.
Necessidade de realizar ações que garantam a segurança do investidor, do pedestre e patrimonial e que
estimulem os usuários a frequentarem os espaços públicos locais;

Acessibilidade Necessidade de melhorar as condições de acessibilidade para pedestres e ciclistas rompendo com a
segregação existente e integrando a região. Preocupações direcionadas principalmente para a região do
Complexo da Lagoinha, considerado uma barreira para esses modais de transporte na região;
Vagas de
garagem

Sugestão de retirar a exigência de número mínimo de vagas de garagem nos edifícios. Medida que deve ocorrer
não apenas na região, mas em toda a cidade, para atender todas as faixas de renda, ou deve ocorrer nos
edifícios residenciais “para que tenha menos espaços para os carros”, provavelmente nas vias;

HIS

Necessidade de implantar habitação de interesse social evitando a gentrificação e desde que o adensamento
não seja prejudicial à população local e ao patrimônio material;

Ribeirão
Arrudas

Ausência de abordagem do ribeirão Arrudas e dúvida em relação a inserção do trecho do rio presente na região.
Necessidade de trabalhar para a revitalização desse e de outros cursos d’água;

Arborização

Necessidade de arborizar a região com várias espécies, inclusive frutíferas. Atenção às questões ambientais e
ao desenvolvimento de ações e projetos, públicos e privados, sustentáveis;

Implementação do Plano

Preocupação com a efetividade do Plano, que seja realizado integralmente e que seu impacto seja positivo para
as regiões envolvidas;

Ampliação do
perímetro do
Plano

Atenção à possibilidade de ampliação da região inscrita no Plano, abarcando a Praça Sete, a região da Praça da
Estação, Viaduto Santa Tereza e ruas Sapucaí e Aarão Reis;

Baixios de
Viadutos

Preocupação com os baixios de viadutos que devem ter tratamento paisagístico ou atribuído uso social.

Além das ocorrências listadas acima, houve também sugestões ou
críticas manifestadas que não se repetiram. Foram entendidas como
sugestões:
• Realizar concurso para resolver a questão do complexo de viadutos;
• Criar mais espaços para o lazer das crianças;
• Desenvolver o “Circuito Turístico da Lagoinha”,
• Transformar da rua Guaicurus em polo institucional, realizando a
ocupação dos prédios vazios e subutilizados;
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Tabela 09: Agrupamento das
manifestações livres sobre o
Plano.

• Valorizar o comércio popular no entorno do Shopping Oiapoque,
tornando o local um destino turístico e de negócios, a exemplo da Rua 25
de Março em São Paulo;
• Transferir a Rodoviária para o bairro São Gabriel e transformar o prédio
atual em um terminal de ônibus metropolitano;
• Solicitar à Secretaria de Patrimônio da União a doação do terreno
localizado na avenida do Contorno, esquina com rua Januária, para a
instalação de áreas institucionais ou de cultura/lazer. Como opção,
construir a nova sede da Guarda Municipal no local.
• Realizar a leitura do trabalho “Cidade dos Bondes” com a “perspectiva
de uma nova mobilidade para uma nova cidade”, visando longo prazo;
Foram recebidas como críticas:
• Ausência de algo “mais ousado a exemplo de projetos como o Porto
Maravilha (museus, comércio, estímulo à ocupação mista)”;
• “Pode se tornar um grande bolsão de estacionamento com travessia de
pedestre”;
• “Projetos de revitalização só funcionam onde já existem pessoas
morando” e não por decisão burocrática. “Criar vocação do nada” é “sonho
de quem se acha no direito de fazer engenharia social com a vida dos
outros.” Quando “funciona” é “porque as pessoas foram obrigadas” ou não
tiveram outra opção.
A outra questão que coletou a opinião geral sobre o Plano era a última
pergunta do formulário. Foi solicitado aos participantes que realizassem
uma avaliação assinalando 1 = se considerassem o Plano de Qualificação
Urbanística Centro-Lagoinha pouco importante e 5 = se o considerassem
muito importante. A grande maioria, 82%, acredita que o Plano é muito
importante e 13,3% atribuíram um grau médio de importância (nota 4).
Apenas 4,7% consideram o Plano pouco importante (notas 3, 2 e 1).
Categorias
n* (255)

Frequência
n (%)

Avaliação geral do Plano (n=255)
1 - Pouco importante
2
3
4
5 - Muito importante

1 (0,4)
3 (1,2)
8 (3,1)
34 (13,3)
209 (82,0)

Tabela 10: Avaliação geral do
Plano.
* n = número de respostas válidas.

Figura 24: Avaliação geral do
Plano.
muito importante

82,0%
13,3%
3,1%
1,2%

pouco importante

0,4%
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2.3. Conclusões
A análise das informações coletadas permitiu realizar apontamentos
importantes para a condução das propostas de intervenções elaboradas
para a região objeto de estudo. Primeiramente, apresenta uma síntese
que confirma os estudos realizados indicando os principais problemas e
as carências percebidas na área delimitada em relação à infraestrutura
urbana. As respostas do primeiro bloco do questionário demonstram que
os principais problemas observados pelos participantes dizem respeito
à baixa qualidade do ambiente urbano, tais como: a falta de segurança
pública, gerada muitas vezes pela degradação física e ambiental dos
espaços públicos, problemas de acessibilidade para pedestres, falta de
iluminação adequada, de equipamentos públicos e áreas livres para o
lazer, dentre outros.
Em relação às diretrizes e propostas que o Plano apresenta, de forma
geral, pode-se entender que as respostas apontam uma percepção
positiva por parte dos respondentes. Isso pode ser percebido a partir dos
resultados do terceiro bloco de perguntas que apresenta as avaliações
em relação ao grau de importância atribuído pelos participantes às
propostas. Em todas as seis questões a maioria dos participantes
atribuiu grau de importância máximo (Figura 23) ao proposto pelo Plano
e, dentre elas, aquelas que alcançaram maior grau de relevância foram
as propostas relacionadas à acessibilidade de pedestres e ciclistas. Essa
avaliação também é compatível com os resultados do bloco anterior, pois
um dos problemas identificados e mais citados pelos participantes, além
da segurança, foram as condições de acessibilidade e mobilidade por
meios não motorizados.
250
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Nº (valor absoluto)

Espaços públicos
Acesso a pedestres e ciclistas

150

Patrimônio histórico

100

Atividades econômicas
Patrimônio histórico

50
0

1

2

3

4

5

Avaliação das propostas

O Plano Centro-Lagoinha tem dentre os seus objetivos melhorar a
qualidade e ampliar a oferta de espaços públicos no perímetro delimitado.
Essa premissa motivou as questões do quarto bloco de perguntas que
solicitou a percepção sobre intervenções a serem realizadas nesses
espaços. Percebe-se, a princípio, que realizar intervenções em espaços
públicos na região é algo positivo para os participantes. A grande maioria
considera que as áreas remanescentes de obras viárias na região do
complexo da Lagoinha devem ser destinadas a atividades de lazer,
recreação ou descanso, porém foi observado que esse uso precisa ser
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Figura 25: Percepção em relação
às propostas previstas no Plano.

conjugado com outros que atraiam mais pessoas, como atividades
comerciais, culturais ou habitação, por exemplo. Notou-se que há o receio
de que os espaços públicos tornem-se degradados e inseguros para a
população do entorno, como já verificado em intervenções anteriores.
A utilização desses espaços para a prestação de serviços públicos e
outros usos atrativos, como acima indicados, pode contribuir para uma
apropriação coletiva dos mesmos, minimizando as possibilidades de
degradação ao longo do tempo. Verificou-se, ainda sobre esse tema,
que as pessoas são favoráveis à implantação de equipamentos de usos
públicos na região destinados principalmente ao lazer, esporte e cultura
e que é necessário realizar intervenções de melhoria nos espaços
existentes, especialmente nas calçadas.
Finalmente, conclui-se que os resultados apresentados pela pesquisa
quantitativa forneceram subsídios necessários para o melhor
entendimento da região, bem como para a busca de melhores soluções
para os problemas e as carências que ela apresenta. Considerando que
ela teve como foco a percepção das pessoas em relação ao espaços
públicos e às condições de mobilidade e acessibilidade para o pedestre,
objetos de propostas de intervenções, é possível notar que tanto as
preocupações quanto grande parte das sugestões apresentadas pelos
participantes mostram-se em sintonia com as diretrizes e propostas
elaboradas preliminarmente pela equipe técnica responsável pelo
Plano, ou foram a ele incorporadas, em especial aquelas cujos objetivos
coadunam com a promoção da qualificação urbana e ambiental dos
espaços públicos e à garantia de melhores condições de circulação para
pedestres e ciclistas, preconizada nas diretrizes, visando a reintegração
de porções do território, além da promoção da diversificação de usos e a
valorização do patrimônio cultural local da região.
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3.
Pesquisa de
percepção
qualitativa
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Fotografia 03: Região da Lagoinha.
Fonte: Arquivo EM.

03.

3.1. Contexto e metodologia
A pesquisa qualitativa tem como objetivo aprofundar a percepção acerca
das propostas preliminares contidas no Plano de Qualificação Urbanística
Centro-Lagoinha a partir da perspectiva de diferentes coletividades
impactadas por elas.
Inicialmente, consistiria na realização de entrevistas presenciais semi
dirigidas com representantes dos setores da sociedade civil e do poder
público que atuam localmente. Em função das medidas sanitárias de
combate à COVID-19, decretadas pelo poder público em março de 2019
e vigentes até os dias atuais, a realização de tais entrevistas tornou-se
improvável. Para que não houvesse prejuízos ao processo buscou-se
outras formas de realizar a pesquisa que fossem capazes de alcançar os
objetivos propostos e os resultados esperados.
Portanto, em função das restrições, optou-se por realizar reuniões virtuais
com grupos representativos utilizando como referência metodológica
o grupo focal. Entende-se que tal metodologia tem se mostrado eficaz
como instrumento de coleta de dados ao longo da sua aplicação que
ocorre desde o final dos anos 1940 e é utilizada por diversas áreas do
conhecimento.
De acordo com Kitzinger (apud Bomfim, 2009), o grupo focal consiste
em técnica de pesquisa qualitativa que coleta informações por meio de
entrevistas realizadas em grupo. O método se baseia na comunicação e
na interação entre os participantes e cujo objetivo é reunir informações
mais detalhadas sobre assuntos específicos. Segundo Bomfim (2009,
p.3), isolada ou combinada com outras técnicas de coleta de dados, essa
metodologia se revelou eficiente em pesquisas avaliativas, fato que
contribuiu para a escolha do método, uma vez que, paralela à pesquisa
qualitativa, realizou-se também uma pesquisa quantitativa cujos
resultados foram descritos no Capítulo 2 deste documento.
Definido o método, foi necessário planejar as reuniões considerando
todos os elementos e recursos necessários à sua realização, tais como:
o número de participantes; o processo de escolha ou possibilidades de
participação; a dinâmica e o tempo de duração dos encontros. Ressaltase que os grupos representativos foram definidos no Termo de Referência
para o Estudo de Impacto de Vizinhança, quais sejam: representantes do
poder público com atuação local; lideranças comunitárias; representantes
de organizações não governamentais com atuação local; representantes
de entidades empresariais locais. A esses, avaliou-se importante
acrescentar outro grupo formado por representantes do setor técnico
com atuação na política urbana, uma vez que o Plano propõe intervenções
em uma região central da cidade e cujos impactos poderão se estender
de forma direta ou indireta a outras regiões.
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Assim, foram realizadas, entre os dias 16 e 31 de março, quatro reuniões
com representantes dos grupos referidos, sendo que as lideranças
comunitárias e os representantes de organizações não governamentais
participaram juntos no mesmo encontro. As reuniões foram organizadas
de maneira a possibilitar a participação efetiva de cada representante,
buscou-se oportunizar as contribuições que ele ou ela julgasse
necessárias ao Plano e respeitou os critérios que o método escolhido
define como ideais, tais como: recursos utilizados (local e horário);
número de participantes em cada encontro, perfil de atuação dos
participantes; moderadores; e dinâmica da discussão.
Seguindo o primeiro critério, dos recursos, as entrevistas ocorreram por
meio da plataforma virtual de livre acesso, Google Meet, em horários
compatíveis aos grupos e visando adequar às possibilidades dos
representantes de cada setor. Os encontros ocorreram conforme agenda
apresentada na tabela abaixo:
Grupos

Data

Horário

Poder público municipal

16 de março de 2021

14:30h - 16:30h

Entidades empresariais

24 de março de 2021

19:00h - 21:00h

Lideranças e ONGs

30 de março de 2021

19:00h - 21:00h

Setor técnico

31 de março de 2021

19:00h - 21:00h

Os convites foram feitos por meio de mensagem de e-mail, pelo endereço
eletrônico institucional eventos.suplan@pbh.gov.br, e/ou por telefone,
sempre que necessário. A escolha dos representantes ocorreu de forma
diferente para cada grupo e respeitou o número mínimo e máximo de
participantes recomendado, a saber, entre seis e 15 pessoas. Além disso,
buscou-se, em cada um dos grupos representativos, a diversificação das
entidades representadas, bem como da representação das regiões que
compõem o perímetro do Plano.
Vale ressaltar que quando contatadas e convidadas a participar algumas
pessoas indicavam outras como referência, ou consideravam que
representariam melhor outro setor que não aquele para o qual foram
convocados. Algumas também solicitaram que fossem convidadas, além
delas, outras pessoas que poderiam contribuir com as discussões.
Torna-se importante detalhar o processo de mobilização dos
participantes que ocorreu, como já informado, por meio de mensagens de
e-mail e/ou telefonemas e, em alguns casos, pela rede de Whatsapp. Esse
processo seguiu quase sempre os seguintes passos consecutivos: envio
de mensagem por e-mail, contato por telefone ou Whatsapp com aqueles
que não retornaram as mensagens e, por vezes, reencaminhamento
do convite. Em alguns casos, porém, era necessário que o contato por
telefone fosse feito antes do envio das mensagens a fim de explicitar os
objetivos da pesquisa, sondar o convidado em relação às possibilidades
de participação e obter o seu endereço eletrônico para envio do
convite. Os convidados que confirmaram a participação, receberam
antecipadamente, por e-mail, o link para acessar a sala de reunião virtual,
no dia e horário determinado.
É importante ressaltar, ainda, que foi enviado o Material Ilustrado
referente ao Plano a todas as pessoas convidadas ou indicadas a
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Tabela 01: Agenda de entrevistas
com representantes.

participar. Foi dada recomendação para que os documentos fossem
lidos, se possível, com antecedência. O mesmo material enviado foi
apresentado e discutido nos encontros.
Todas as entrevistas em grupo foram gravadas com recursos alternativos,
pois a conta disponibilizada pelo provedor não possuía mecanismos para
esse fim. Destaca-se que os participantes foram sempre informados
que a reunião estava sendo gravada e não houve objeções quanto a isso.
Essas gravações serviram de subsídios para a sistematização do registro
das respostas que foram analisadas de forma sistemática, categorizadas
e agrupadas a partir de análise de conteúdo, sendo que a dinâmica
construída para a condução das reuniões também contribuiu para a
sistematização das informações coletadas, que serão apresentadas a
seguir. A relação de participantes e a gravação das reuniões encontramse arquivadas na Subsecretaria de Planejamento Urbano (Suplan)
e poderão ser consultadas pelos órgãos competentes , observadas
as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº
13.709/2018).

3.2 Resultados das reuniões
As reuniões foram planejadas para ocorrer no período entre uma hora
e meia a duas horas e estruturadas de forma a permitir a manifestação
equilibrada dos participantes. A primeira reunião envolveu os
representantes do poder público municipal e foi muito participativa.
Embora tenha atingido os objetivos esperados, ultrapassou o tempo
máximo previsto de duas horas de duração. A partir dessa experiência
a equipe avaliou que seria importante realizar pequenos ajustes na
programação das próximas reuniões tornando-as ainda mais organizadas
de acordo com cada bloco de discussão. Essas alterações possibilitaram
melhor condução por parte dos mediadores. Desta forma as reuniões
subsequentes obedeceram ao seguinte planejamento:
1) Boas vindas, agradecimento pela participação e informes iniciais:
gravação da reunião, dinâmica do encontro e apresentação dos
participantes;
2) Conversa dirigida com os representantes com a seguinte condução:
Evocação livre por meio de até três palavras ou expressões a partir de dois
termos indutores disparadores:
• Potencialidades da região para o setor;
• Problemas que a região apresenta para o melhor desenvolvimento do
setor.
3) Apresentação do Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha de
forma sucinta, didática e conceitual utilizando o mesmo material enviado
por e-mail aos participantes;
4) Conversa dirigida com os representantes com a seguinte condução:
Grupos de questões abertas sobre o Plano para manifestação livre:
a. Três pontos positivos e três pontos negativos observados no Plano
b. Qual ou quais as principais propostas apresentadas para o setor;
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c. Percepção sobre as mudanças ou os impactos que as propostas
poderão proporcionar;
d. Percepção sobre a forma de implementação das ações propostas: a
partir do instrumento Operação Urbana Consorciada;
5) Finalização da reunião: questionamento sobre o interesse dos
participantes em acompanhar as próximas discussões sobre o Plano,
informação sobre o canal de comunicação com a equipe responsável pela
elaboração e agradecimento.

Reunião com representantes do poder público municipal
Para esta reunião foram convidados representantes de 12 órgãos
que compõem a estrutura da Prefeitura de Belo Horizonte, sete
foram representados por um ou mais servidores. No total, 11 pessoas
participaram do encontro. A tabela abaixo apresenta as participações por
órgão convidado.
Órgão

Setor

Participação

Secretaria Municipal de
Assistência Social, Segurança
Alimentar e Cidadania - SMASAC

Diretoria Regional de Assistência
Social Noroeste - DRAS-NO

Sim

Centro Integrado de Apoio à
Mulher - CIAM
Centro de Referência em
Segurança Alimentar e Nutricional
Mercado da Lagoinha – Mercado
da Lagoinha - CRESAN

Secretaria Municipal de Segurança Inspetoria de Projetos Especiais
e Prevenção - SMSP

Não

Secretaria Municipal de Educação
- SME

Escola Municipal Belo Horizonte EMBH

Não

Secretaria Municipal de Saúde SMS

Diretoria de Assistência à Saúde –
Hospital Odilon Behrens – DIAS HB

Sim

Secretaria Municipal de Cultura /
Fundação Municipal de Cultura

Centro Cultural Liberalino Alves de Não
Oliveira – CCLAO-FMC

Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico SMDE

Diretoria de Atração e Promoção
de Investimentos - DAPI

Companhia Urbanizadora e de
Habitação de Belo Horizonte URBEL

Coordenadoria Social - COSI

BHTrans

Gerência de Ação Regional Centro- Sim
Sul - GEACE-BT

Superintendência de Limpeza
Urbana

Diretoria de Planejamento - DRPLA

Sim

Coordenadoria de Atendimento
Regional Centro-Sul

Coordenadoria de Atendimento
Regional Centro-Sul - CARE-CS

Sim

Coordenadoria de Atendimento
Regional Nordeste

Coordenadoria de Atendimento
Regional Nordeste - CARE-NE

Não

Coordenadoria de Atendimento
Regional Noroeste

Coordenadoria Regional Noroeste
- CARE-NO

Sim

Sim

Diretoria de Projetos Estratégicos
e Inovação - DIPE
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Não

Tabela 02: Participações
representantes do setor público
municipal por órgão.

A reunião com representantes do setor público foi a primeira a ser
realizada e, como informado, seguiu uma dinâmica um pouco diferente
da que foi apresentada. Nela, primeiro houve a apresentação dos
participantes, depois a apresentação do Plano de Qualificação Urbanística
Centro-Lagoinha e, na sequência, os momentos de evocação livre a partir
dos termos indutores relacionados às potencialidades e fragilidades do
território e os grupos de questões abertas relacionados às propostas e os
demais conteúdos do Plano.
Sendo assim, quando convocados a citarem as principais potencialidades
que percebem no território inscrito no Plano, as respostas foram
diversificadas mas, de uma maneira geral, giraram em torno de
algumas características principais percebidas na região. Dentre elas
se destacaram: o caráter histórico e cultural – vários participantes
afirmaram que se trata do berço do samba e guarda a memória do início
da cidade; as comunidades presentes em algumas partes do território,
que são acolhedoras e mantém ainda o vínculo com o território; e, ainda,
que a região possui grande potencialidade de atração de novos negócios
relacionados à cultura e à gastronomia, principalmente, mas também
para o turismo. Além desses fatores, a localização foi uma característica
potencial considerada por mais de um participante. A tabela abaixo
apresenta todas as potencialidades informadas, categorizadas e
agrupadas a partir da frequência.
Potencialidades da região

Frequência absoluta

Arquitetura e ambiência (charme do bairro)

2

Região atrativa e interessante

1

A região tem uma mística

1

Berço do samba

2

Cultura e diversidade cultural

5

Gastronomia e cultura alimentar diversificada

3

História e memória

3

Escala de bairro

1

Comunidade com vínculo ao território

2

As pessoas do lugar

1

Sociedade civil organizada

1

Local que inclui as diferenças

1

Presença de equipamentos públicos

1

Fácil acesso e locomoção

1

Localização

2

Região de feiras

1

Potencial turístico e de atração de negócios

4

Imóveis com preço acessível

1

Obras de requalificação (Av. Antônio Carlos)

1

Em relação aos problemas houve, novamente, uma frequência em
relação a algumas características observadas na região, principalmente
aquelas relacionadas às questões sociais, como a pobreza, o aumento
da população em situação de rua que se interligam às sensações
de abandono e insegurança ao transitar por aquele território. Outro
problema apontado por mais de um dos participantes foi a presença de
barreiras físicas que dificultam a circulação de pedestres e ciclistas,
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Tabela 03: Potencialidades da
região do Plano - setor público.

como, por exemplo, os viadutos e seus baixios. Foram citados ainda,
como decorrência desses fatores, a insegurança de investir no local e a
dificuldade de negociar com os proprietários da região. Como havia duas
representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é de se
esperar que algumas falas coincidam.
Principais problemas da região

Frequência absoluta

Área muito grande, heterogênea e complexa

3

Abandono, degradação e estigma

4

Miséria e pobreza

7

Pessoas em situação de rua

3

Uso de drogas

4

Tráfico de drogas

1

Desconfiança em relação a atuação do executivo municipal

1

Dificuldade de acesso para pedestres e ciclistas

2

Barreiras presentes no território

4

Falta de atuação do poder público

1

Falta de espaços públicos

1

Falta de segurança

4

Dificuldade de negociação com proprietários locais

2

Insegurança para investir no local

2

Vandalismo em equipamentos públicos

1

Poluição visual, sujeira e deposição clandestina de resíduos

3

Após as discussões a respeito do território, a reunião passou para a
abordagem do Plano apresentado. As questões disparadoras em relação
ao Plano foram: quais os principais pontos positivos e as principais
fragilidades observadas no Plano; as principais propostas para o setor
público e a percepção sobre quais as principais mudanças ou impactos
que as propostas poderão proporcionar ao território. Apesar das perguntas
terem sido divididas por blocos, as falas dos participantes eram livres
e abordaram mais de uma questão por vez. Assim, quando respondiam
sobre os pontos positivos observados no Plano, os representantes
também já se manifestavam em relação às principais propostas
consideradas e as mudanças ou impactos que acreditam que o Plano
poderá provocar.
Em relação a essas avaliações, o item mais apontado como positivo no
Plano foi a revitalização e posterior valorização da região, fatores também
indicados como principais mudanças e impactos que as propostas do
Plano poderão provocar. Foram, ainda, citados de forma mais frequente
a melhoria da acessibilidade para pedestres, a criação de áreas de lazer,
como o parque, e de áreas verdes, além da preservação do patrimônio
histórico e cultural da região. Mais de um participante mencionou como
pontos positivos e principais mudanças a despoluição/ limpeza da área
e a recuperação de áreas degradadas como, por exemplo, os baixios de
viadutos. Interessante observar que vários participantes avaliaram o
Plano como bastante positivo de forma geral.
Dentre as fragilidades observadas no Plano, a falta de propostas voltadas
para as questões sociais e o longo prazo de execução previsto foram
os pontos mais citados, seguidos pela falta de propostas de banheiros
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Tabela 04: Problemas
identificados na região do Plano setor público.

Pontos positivos observados no Plano

Frequência acumulada

O Plano como um todo é positivo

5

A referência ao centro de cultura

1

A revitalização cultural

1

Revitalização e valorização da região

7

As propostas de ciclovias

1

Despoluição visual e limpeza da área

2

Integração da região com o centro

1

Promoção da mobilidade

1

Melhoria da acessibilidade ao priorizar o pedestre

5

Criação e requalificação de espaços públicos

2

Criação de áreas de lazer, parque e pontos verdes

3

Recuperação da área dos viadutos e de terrenos degradados

2

Preservação do patrimônio histórico e cultural

3

Criação de galpão de triagem

1

Plano feito por meio de lei

1

Tabela 05: Pontos positivos
observados no Plano - setor
público.

públicos na área. Vários participantes consideraram o Plano, da forma
como foi apresentado, amplo e genérico, o que, para eles, dificultou a
resposta ao questionamento em relação às fragilidades.
Fragilidades observadas no Plano

Frequência acumulada

Prazo longo de execução

2

Receio da exclusão das pessoas mais vulneráveis da região

1

Faltam propostas de banheiros públicos e pias

2

Faltam propostas voltadas para questões sociais

4

Falta de abordagem ou inclusão de propostas voltadas para a
população em situação de rua

1

O Plano é muito amplo, não há detalhamento

3

Os participantes demonstraram algumas preocupações em relação ao
Plano e apontaram sugestões à proposta apresentada. As ressalvas
gerais estão relacionadas, principalmente, com a execução do Plano,
pois alguns participantes ressaltaram a importância de um cronograma
de execução das propostas, dado o longo prazo previsto para a sua
implementação. Essa preocupação relaciona-se, provavelmente, com
outro fator apontado por eles que é a descrença, por parte da população,
em relação à atuação do poder público. Além da questão do tempo de
realização e da observação em relação a um cronograma de execução,
foram citados vários pontos a serem observados em relação ao Plano, tais
manifestações podem ser lidas como sugestões que refletem, de alguma
forma, outras preocupações desses atores. São elas:
• Necessidade de articulação entre as diferentes áreas do poder público
para que as propostas sejam melhor executadas;
• Necessidade de envolver as comunidades locais tanto no planejamento
quanto na execução das propostas;
• Importância de atrair investidores para o projeto, tanto os que já estão
atuando na região quanto outros novos;
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Tabela 06: Fragilidades
observadas no Plano - setor
público.

• Relevância de agregar os segmentos mais vulneráveis ao projeto, tanto
as pessoas em situação de vulnerabilidade social quanto os catadores e
demais pessoas que lidam com o mercado de material reciclado na região
da Lagoinha;
• Relevância de correlacionar as propostas, como, por exemplo, associar
os investimentos em cultura com as intervenções voltadas para
acessibilidade de pedestres e ciclistas;
• Necessária observação e cuidado em relação às interferências que
existem entre um território e outro inserido no Plano;
• Necessária criação de um foro com a participação da sociedade
civil para acompanhar a implementação das ações previstas no Plano
e a importância de integrar e dividir as atividades relacionadas para
possibilitar melhor acompanhamento e monitoramento das ações.
• Importância de gerar indicadores de resultados, para mensurar as ações
que serão executadas, inclusive na fase de planejamento;
• Considerar implantação de equipamentos de prevenção como, por
exemplo, os Centros de Referência em Assistência Social, como os que já
existem nas vilas Pedreira Prado Lopes e Senhor dos Passos;
• Considerar os baixios de viadutos como lugares importantes de serem
utilizados de forma acessível e segura pelas pessoas;
• Considerar um projeto específico de sinalização para a região,
relacionada à cultura e gastronomia;
• Importância de definir um uso para a rodoviária, incorporá-la ao projeto.
O fato desse equipamento permanecer como incógnita pode significar um
problema;
• Necessidade de divulgar o Plano e dar visibilidade ao que já vem
sendo realizado na região pelo executivo municipal. Ressalta-se que
essa sugestão ultrapassa o escopo do Plano e foi dada considerando
outras ações que o poder público vem realizando com foco na região da
Lagoinha;
• Necessidade de enterrar todo o cabeamento aéreo presente na região.
No final da reunião, após os esclarecimentos por parte da equipe da
Suplan, os representantes do poder público foram questionados se
gostariam de acompanhar as próximas instâncias de discussão a respeito
do Plano, a saber: uma audiência pública, a discussão no Conselho
Municipal de Política Urbana (COMPUR) e a entrega do projeto de lei
resultante na Câmara do Vereadores. A maioria demonstrou o desejo de
ser informado sobre esses próximos passos. Houve um agradecimento
final pela presença e participação e, em seguida, a reunião foi
encerrada.
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Reunião com representantes do setor empresarial
A segunda reunião contou com a participação de representantes do
setor empresarial. Foi realizado contato com 18 instituições de diversos
segmentos que atuam em diferentes territórios abarcados pelo Plano
e 10 confirmaram a participação de representantes, mas nem todos
compareceram. Nessa reunião houve a participação de pessoas que
atuam no setor empresarial, mas que não foram contatadas pela
equipe, e de outras que não representam o setor. Provavelmente o link
foi compartilhado por algum representante que havia sido convidado.
Ressalta-se que esse fato não trouxe prejuízos para o andamento do
encontro nem para a análise das informações coletadas. Todas as
pessoas foram aceitas na sala e chamadas a se apresentarem e a
participarem dentro da programação estabelecida. Porém, nem todos se
manifestaram. A tabela abaixo apresenta todas as instituições que foram
contatadas, diretamente ou indiretamente, e a participação no encontro.
Bairro

Instituição

Participação

Lagoinha

Faculdade Facisa

Não

Senac Minas

Sim

Viva Lagoinha

Sim

Peças de veículos

Não

Vila Bonfim e Cooperativa Cervejeira

Sim

Projeto IEDS e morador da Lagoinha

Sim

Setor de Reciclagem

Sim

Galpão de Ferro Velho

Sim

Mercado do Peixe

Não

Casa Rosa do Bonfim

Sim

Goofree – Eventos Online

Sim

Antiquários Bonfim

Não

Shopping Oiapoque

Não

Shopping Uai

Não

Associação Comercial de Minas

Não

Lojistas do hipercentro

Não

Associação Comercial do Barro Preto

Não

Hospital Socor

Não

Clube de Diretores Lojistas

Sim

Bonfim

Centro

Barro Preto

A reunião iniciou com as boas vindas e agradecimento pela presença,
breve explicação sobre os motivos do encontro e sobre a dinâmica
condutora e, por fim, a apresentação de todas as pessoas. Em seguida, os
participantes foram convidados a se manifestarem sobre as principais
potencialidades e os principais problemas percebidos por eles na região
compreendida pelo Plano.
As respostas, como na reunião anterior, se mostraram diversas entre
si e um pouco semelhantes às manifestações dos representantes do
setor público, mas com diferenças de ênfase, principalmente em relação
às potencialidades. Dentre as características positivas percebidas na
região, a localização e a integração entre as regiões foi a mais citada
pelos participantes, seguida pela mobilidade e oferta de transporte
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Tabela 07: Participações
instituições do setor empresarial
por bairro e segmento.

público. O fato da região ser histórica e tradicional foi referida como uma
potencialidade por parte dos participantes, que também consideram o
patrimônio cultural e arquitetônico como tal. Além dessas características,
a região apresenta como pontos positivos, para parte dos entrevistados,
a oferta de comércio e serviços e a presença de pequenos negócios
e empreendimentos criativos. Foi informado ainda, por mais de um
representante, que a possibilidade de revitalização e da redescoberta
da região consiste em uma característica positiva da área. As outras
potencialidades foram citadas por apenas um participante e constam na
tabela abaixo.
Potencialidades da região

Frequência absoluta

Comércio e serviços

3

Pequenos negócios e empreendimentos criativos

3

Possibilidade de geração de renda

1

Possibilidade de desenvolvimento relacionado a
sustentabilidade

1

Escala de bairro

1

Fácil acesso e locomoção

1

Atrai grande fluxo de pessoas

1

Região histórica e tradicional

4

Localização e integração de regiões

7

Presença de mirante

1

Mobilidade e oferta de transporte público

4

Patrimônio cultural e arquitetônico

3

Pessoas do lugar

1

Revitalização e redescoberta

2

Visibilidade

1

Os principais problemas identificados na região do Plano pelos
representantes desse setor dizem respeito à degradação social e
ambiental percebida na região. Muitos participantes utilizaram termos
como descaso, abandono, estigma de violência e preconceito para
caracterizar as principais fragilidades observadas em certas porções do
território demarcado. A presença de pessoas em situação de rua na região
foi também um problema bastante mencionado pelos participantes,
seguido pela sensação de insegurança e pela criminalidade. Além das
questões de caráter social, foram também considerados problemas,
por mais de um participante, as dificuldades de acesso em função de
barreiras físicas e a falta de espaços de permanência e lazer. A Tabela 09
apresenta os problemas informados de forma agrupada.
Após a rodada de caracterização da região a partir da identificação
das potencialidades e dos problemas percebidos pelos participantes,
seguiu-se a apresentação do Plano pela equipe da Suplan. O material
apresentado foi o mesmo disponibilizado aos convidados e solicitado que
consultassem antes da reunião. Optou-se por utilizá-lo na dinâmica do
encontro para facilitar o entendimento e aproximar ainda mais as pessoas
do conteúdo do Plano. Após a apresentação seguiu-se nova rodada de
perguntas para manifestação dos convidados, agora com foco no teor do
Plano.
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Tabela 08: Potencialidades da
região - setor empresarial.

Principais problemas da região

Frequência absoluta

Degradação social, estigma de violência e descaso em certas 6
porções do território
Baixa adesão dos moradores nos processos de participação

1

Criminalidade

2

Degradação ambiental

5

Dificuldade de acesso e presença de barreiras

2

Falta de espaços urbanos de permanência e lazer

2

Falta de estacionamento, ruas lotadas

1

Falta melhor gestão de resíduos sólidos

1

Insegurança

3

Pessoas em situação de rua

4

Poluição advinda dos meios de transportes motorizados.

1

Pouco investimento público

1

Presença de grandes vias

1

Transporte público não abrange toda a área

1

Assim, os participantes foram convocados a se manifestarem sobre os
principais pontos positivos e fragilidades observadas nesse conteúdo.
Em relação aos pontos positivos as respostas foram diversificadas,
passando pela forma como de elaboração do Plano e abordando as
propostas propriamente ditas. De toda diversidade apontada, parte das
pessoas acredita que as principais potencialidades do Plano residem nas
propostas de melhorias físicas e reintegração da região da Lagoinha, e
adjacências, ao Centro da cidade, bem como nas propostas de solução de
acessibilidade. As propostas de qualificação dos espaços e transformação
do território foram também consideradas como pontos positivos do Plano,
além do resgate histórico e arquitetônico, que podem gerar atratividade
e valor urbanístico e financeiro para a região, importantes para o setor
empresarial. Além disso, mais de um participante avaliou o Plano em
geral de forma positiva, considerando que está bem estruturado e que
apresenta soluções para os problemas da região, além de abordá-la
como um todo. O processo de elaboração do Plano foi citado como ponto
positivo também, tanto por aproveitar estudos anteriores, quanto por
abrir canais de escuta para diferentes setores. Todos os pontos positivos
observados pelos participantes estão elencados na Tabela 10.
Em relação às fragilidades percebidas no Plano, uma das principais
preocupações dos participantes está relacionada à proposta de
implantação de parque, para eles faltou detalhar e aprofundar melhor
a proposta, inclusive em relação à gestão do equipamento após a sua
implantação. As demais fragilidades relacionam-se, principalmente, à
falta de detalhamento ou clareza de algumas propostas, dentre essas,
foram citadas: as concernentes ao adensamento da região; as propostas
de atravessamento de quadras, no que diz respeito às possibilidades
de financiamento do setor privado; a abordagem de como será feita a
articulação com os galpões de ferros velhos presentes na região e como
os trabalhadores do setor de reciclagem serão incorporados no Plano; e,
ainda, a falta de propostas que considerem a acessibilidade da região para
outros bairros. Nesse grupo, como no grupo de representantes do poder
público, também foi considerada uma falha a não apresentação de um
cronograma de execução do Plano.
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Tabela 09: Problemas da região setor empresarial.

Pontos positivos observados no Plano

Frequência absoluta

Plano bem estruturado, com soluções para os problemas da
região

2

Aproveitamento de estudos anteriores

1

Processo de escuta de diferentes setores

1

Flexibilidade dos projetos

1

Considera a região como um todo

1

Geração de atratividade, de valor urbanístico e financeiro

2

Promoção do desenvolvimento da potencialidade da região

1

Propõe melhorias físicas ao bairro, transposição da barreira
do metrô e reintegração com o Centro

3

Soluções de acessibilidade

3

Integração do sistema de transporte

1

Opção de espaços de lazer e cultura

1

Proposta de diversificação de usos

1

Proposta de sinalização

1

Resgate histórico e urbanístico

2

Revitalização e vitalidade dos espaços

2

Proposta de transformação da área

2

Fragilidades observadas no Plano

Frequência absoluta

A proposta envolvendo o parque precisa ser melhor detalhada 2
e aprofundada
As propostas de adensamento não estão totalmente claras

1

As propostas de atravessamento de quadras devem ser
melhor detalhadas, principalmente quanto às possibilidades
de investimentos privados

1

Faltou detalhar estratégias para atrair negócios para a região

1

Faltaram propostas voltadas para os trabalhadores da
reciclagem, que não são comunicados ou ouvidos nos
processos de intervenção no bairro

1

Faltou abordar a como será feita a articulação com os ferros- 1
velhos e outros elementos já existentes na região
Faltou apresentar previsão temporal para execução do
projeto

1

Faltou considerar a acessibilidade de forma a atrair públicos
de outras partes da cidade

1

O próximo bloco de perguntas solicitou que os participantes informassem
quais as principais propostas para o setor e os impactos ou mudanças
que eles acreditam que as intervenções previstas no Plano poderão
proporcionar no território. Porém, como ocorreu nas outras reuniões, na
maioria das vezes as pessoas não respondiam aos questionamentos e
apresentavam suas preocupações, dúvidas e sugestões ao Plano. Desta
forma, nessa reunião três manifestações responderam diretamente à
questão sobre as mudanças mais significativas que acreditam que as
propostas irão provocar. Duas pessoas mencionaram que a principal
mudança será a acessibilidade proporcionada e outra considera que,
principalmente, o Plano irá gerar atratividade para a região.
As outras manifestações consistiram, principalmente, no que chamamos
aqui de preocupações que, muitas vezes, eram seguidas de sugestões
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Tabela 10: Pontos positivos
observados no Plano - setor
empresarial.

Tabela 11: Fragilidades observadas
no Plano - setor empresarial.

sobre como abordar o problema identificado ou, apenas, como pontos
a serem observados com mais cuidado pelo poder público quando da
execução das intervenções propostas. Portanto, uma das inquietações
manifestadas pelos representantes entrevistados foi sobre como os
setores produtivos e pequenos negócios existentes na região serão
inseridos no Plano. O principal receio demonstrado é que com o processo
de qualificação da região da Lagoinha, proporcionado pelas intervenções
previstas, os pequenos comerciantes sejam expulsos da área. Houve,
especificamente por parte de dois representantes, uma preocupação
semelhante direcionada ao mercado de reciclados e ferros velhos, um
deles ligado diretamente a esses segmentos e outro que se identificou
como morador da região. Mas não apenas eles, outros entrevistados
também demonstraram receio em relação ao tratamento que será dado
aos pequenos negócios no contexto do Plano. Outras preocupações
levantadas foram mais pulverizadas abarcando desde a priorização de
intervenções à necessidade de prever a mitigação de impacto nas áreas
durante a execução das obras. Foi também abordada a necessidade
de investimentos sociais direcionados às pessoas em situação de rua
e a priorização de ações com vistas a melhorar a ambiência da região.
Um dos participantes demonstrou, em dois momentos distintos, a
preocupação diante da possibilidade vislumbrada por ele de geração de
especulação imobiliária, tanto em função das intervenções previstas
quanto em relação à abordagem do Plano no legislativo municipal.
Abaixo estão relacionadas todas as manifestações que foram
consideradas preocupações e/ ou sugestões apresentadas pelos
representantes do setor empresarial em relação às propostas contidas no
Plano:
• Importante considerar os trabalhadores da reciclagem como
trabalhadores em um negócio, e não como “sujeira”;
• Adicionar ao Plano uma proposta de integração de setores produtivos,
considerando o trabalho com a sucataria e a presença dos galpões de
ferros velhos;
• Necessário pensar em estratégias para combater a gentrificação, tanto
em relação à moradia quanto em relação à disputa pelo espaço comercial
da região, uma vez que os pequenos empreendimentos devem ser
considerados como característicos do bairro;
• Necessário garantir a fluidez da região, enquanto ponto nodal da cidade;
• Importante definir propostas para evitar a má ocupação dos espaços e
fazer com que a possibilidade de maior adensamento não seja apenas de
moradores, mas também de ofertas de emprego;
• Importante prever a mitigação de impacto nas áreas das intervenções,
durante a execução das obras, para não haver transtorno no tráfego, na
comunidade e no comércio;
• Na região faltam estruturas básicas como passeios, praças, melhor
gestão de resíduos sólidos, além disso há muitos moradores de rua. Esses
fatores caracterizam a entrada do bairro como um “lixo a céu aberto”,
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o que afasta os clientes. Tais questões devem ser priorizadas e o Plano
apresentado deve abrangê-las;
• Para a expansão das propostas de moradia e do patrimônio, considerar
o uso do retrofit. Nesse sentido, há desafios de segurança envolvendo
regras do corpo de bombeiros, que devem ser superadas;
• As intervenções poderão gerar valor agregado que envolvem o risco de
especulação imobiliária, isso deve ser tratado com cuidado;
• Ao passar pela Câmara Municipal tais diretrizes podem ser alteradas no
sentido de favorecer a especulação;
Alguns participantes levantaram, também, o que chamaram de desafios
que poderão surgir na implementação das intervenções previstas no
Plano. Desta forma, para um dos representantes, o grande desafio será
a inclusão de pequenos empreendedores ao projeto, ele ponderou que a
utilização do instrumento de Operação Urbana Consorciada pode ser um
problema devido às parcerias público-privadas. Nesse sentido, sugeriu
que “outras formas de parcerias poderiam ser levadas em conta”.
Outro participante manifestou acreditar que a principal dificuldade a ser
enfrentada será a inclusão de propostas que considerem as pessoas em
situação de rua, e avaliou que serão necessários investimentos sociais
para complementar o que foi apresentado. Também foi considerado
um desafio a gestão do parque proposto e ponderada a necessidade de
garantir a manutenção do equipamento ao longo dos anos. O principal
receio em relação a criação de espaços de lazer e convivência é que eles
se tornem degradados e inseguros para os moradores.
Finalmente, quando questionados sobre o principal instrumento
que permitirá a implementação das propostas, a Operação Urbana
Consorciada, dois participantes informaram que não conseguem avaliar
se é ou não o instrumento adequado, um deles disse que não ficou clara
a forma de implementação da OUC e outra participante informou que não
compreendeu o seu funcionamento, solicitando mais esclarecimentos.
Três participantes se mostraram receptivos e acreditam que esse
é o instrumento adequado, porém fizeram ressalvas em relação a
sua aplicação. Um deles afirmou que é importante, na aplicação do
instrumento, garantir que a iniciativa privada atue em “benefício da
cidade” e, outro, que “o instrumento é capaz de trazer ganhos a todos os
envolvidos, desde que o empreendedor seja convencido a compartilhar
o ganho”, e sugeriu que isso seja viabilizado por meio do envolvimento
de empreendedores do próprio bairro. Outro representante acrescentou
que a região abriga empresas que podem participar da “Operação
Consorciada”, mas é preciso “definir as formas de participação das ações”
e manifestou que é necessário avaliar como os moradores e pequenos
negócios poderão se envolver nessas parcerias, uma vez que serão os
“principais afetados pela intervenção”.
No final da reunião, um dos participantes sugeriu que, como foi feito em
Berlim, onde a proposta de requalificação de uma parte da cidade foi
realizada com foco nos interesses de seus moradores, também pode ser
feito na região da Lagoinha, tendo em vista que, se a região for segura,
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com caminhabilidade e boa para os seus moradores, consequentemente
ela irá atrair visitantes.
Antes do encerramento da reunião houve esclarecimentos, por parte da
equipe da Suplan, de questões levantadas durante as falas e, em seguida,
os entrevistados foram questionados se gostariam de acompanhar as
próximas instâncias de discussão a respeito do Plano, ao que todos
responderam positivamente. A reunião foi encerrada logo após o
agradecimento à presença e participação de todas e todos.
Reunião com lideranças locais e representantes de organizações da
sociedade civil
Para essa reunião foram convidadas 14 pessoas dentre lideranças locais,
representantes de associações de moradores e de organizações da
sociedade civil; dessas, 10 pessoas confirmaram a participação, porém
como ocorrido nas outras reuniões, nem todas as que confirmaram
participaram. Por fim, oito pessoas estavam presentes neste encontro. A
tabela abaixo apresenta as participações por organização.
Instituição / Segmento

Participação

Lideranças
Liderança religiosa Vila Senhor dos
Comunitárias
Passos
e Associações de Liderança religiosa Pedreira Prado Lopes
moradores
Jornal Fala Pedreira

Sim

Moradora da Lagoinha

Sim

Associação Moradores IAPI

Não

Associação Moradores do Bairro Bonfim

Não

Associação de Jovens do Centro

Não

Associação dos Moradores e Amigos da
Floresta

Sim

Hortelões da Lagoinha

Sim

Casas da Lagoinha

Sim

Movimento Lagoinha Viva

Sim

BH em Ciclo

Sim

Brigadas Populares

Não

Organizações da
sociedade civil

Não
Sim

A reunião iniciou com as boas vindas e agradecimento pela
disponibilidade em participar, uma breve contextualização do assunto,
informações sobre a dinâmica condutora e, por fim, a apresentação de
todas as pessoas. Em seguida, os participantes foram convidados a se
manifestar sobre as principais potencialidades e os principais problemas
percebidos por eles na região compreendida pelo Plano.
Dentre as potencialidades foram citadas, pela maioria dos participantes,
o patrimônio, a história e a memória que a região ainda guarda e, também,
a cultura, sendo a região da Lagoinha considerada por alguns o berço
do samba em Belo Horizonte. Outro aspecto bastante aludido foram
as pessoas do lugar, referenciadas por diferentes características pelos
participantes, tais como: acessíveis, resistentes, potentes e talentosas.
A localização também foi considerada uma potencialidade, seguida
pela acessibilidade e a integração de modais de transporte. Mais de
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Tabela 12: Participações
lideranças e representantes da
sociedade civil organizada.

uma pessoa considerou a possibilidade de habitação uma característica
positiva, inclusive em função da proximidade com o centro da cidade.
Foram ainda citados como potencialidades da área, o comércio, a
densidade, a potencialidade de explorar marcos naturais presentes
no território, a gastronomia a possibilidade de criação de um circuito
gastronômico na região do baixo centro, as diversas possibilidades
que a região agrega para economia criativa, o turismo cultural e o
entretenimento. A tabela a seguir apresenta a síntese das características
potenciais do território identificadas pelos representantes.
Potencialidades da região

Frequência absoluta

Acessibilidade e integração modal

2

Berço da africanidade e do samba em BH

2

Comércio

1

Cultura

5

Densidade

1

Espaços potenciais para explorar os marcos naturais

1

Gastronomia

1

Possibilidade de habitação

2

Patrimônio, história e memória

7

Localização

3

As pessoas do lugar, potentes, acessíveis, resistentes,
atuantes e talentosas

4

Possibilidade de criar um circuito gastronômico (no baixo
centro)

1

Potencial do território

1

Potencial para economia criativa

1

Potencial de turismo cultural e de entretenimento

1

Em relação às principais fragilidades identificadas na região, grande
parte dos participantes citou problemas associados a questões sociais,
sendo especificamente mencionadas a criminalidade, violência e briga
de gangues, ou citados de forma genérica como “problemas sociais”. Para
alguns participantes a região se tornou um lugar de passagem e invisível,
muito em função das intervenções viárias e da “viadutarização”, também
citadas como problemas. Acrescenta-se a essas características, ainda, a
falta de articulação com o restante da cidade. Outros problemas que se
relacionam foram também citados, como a exploração histórica da região,
o descaso e a degradação, além do excesso de asfalto e concreto. Como
nos outros grupos, a sensação de insegurança também foi relatada e,
aqui, a insegurança viária, inclusive. Um dos participantes informou como
problema a especulação imobiliária. Observa-se que foi a primeira vez
que essa fragilidade foi informada, o que pode ser explicado pelo fato de
ser um grupo formado majoritariamente por moradores da região. Essas
e as demais intercorrências identificadas pelos participantes constam na
Tabela 14.
Após as manifestações, houve a apresentação do conteúdo do Plano a
partir do mesmo material disponibilizado anteriormente e, na sequência, a
segunda parte de discussão dirigida. Primeiramente os integrantes foram
convidados a se manifestar sobre os pontos positivos e as fragilidades
observadas no Plano e quais as principais propostas apresentadas para
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Tabela 13: Potencialidades da
região - lideranças e organizações
da sociedade civil.

Principais problemas da região

Frequência absoluta

Asfalto, concreto

2

Criminalidade, violência, brigas de gangues

4

Exploração histórica, descaso e degradação

3

Problemas sociais

2

Pessoas em situação de rua

1

População com pouco acesso à informação

1

Falta de articulação com o restante da cidade, ruptura

2

Intervenções viárias e viadutarização

2

Invisibilidade, lugar de passagem

3

Falta de estacionamento nas ruas

1

Falta de investimentos do setor público

1

Insegurança

2

Insegurança viária

1

Perda de atividades econômicas

1

Especulação imobiliária

1

Presença dos ferros velhos e sucatarias

1

Falta de transporte coletivo (B. Floresta)

1

o seu setor. Nesse bloco de manifestações, muitas vezes, as respostas
não seguiam a ordem das perguntas ou se sobrepunham umas às
outras, como aconteceu nos grupos anteriores. Alguns fizeram muitos
questionamentos nesse momento, que foram respondidos pontualmente
ou no final do encontro. O relato das falas irá seguir o mesmo tratamento
e forma de análise atribuídos às falas ocorridas nas reuniões anteriores,
e com o mesmo cuidado para que não haja prejuízo de conteúdos
abordados pelos participantes, porém é importante ressaltar que essa
reunião foi a mais longa de todas, durando quase três horas, o que pode
resultar num conteúdo mais extenso.
Desta forma, quando convidados a elencar os pontos positivos observados
no Plano, alguns participantes informaram que o instrumento é positivo e
significa um ganho para a cidade. Uma convidada explicitou ainda que ele
atende às solicitações dos moradores. Dois participantes mencionaram
a requalificação e revitalização da região como positividades percebidas.
Foi recorrente a referência, como pontos positivos observados no
Plano, as ações voltadas para a melhoria de acessos para pedestres,
principalmente as programadas para ocorrer na região da rodoviária, a
ampliação da passarela e as travessias de quadras, além das propostas de
mobilidade, em especial, aquelas com foco nos ciclistas. Em relação às
travessias de quadra propostas no Plano, uma delas foi objeto de crítica e
sugestão, cuja abordagem será feita mais à frente.
Foram citados ainda como potencialidades do Plano: a conectividade da
região; a previsão de investimentos para a área; valorização do patrimônio
histórico e a abordagem ambiental empregada; a criação e reforma de
centros culturais e, mais especificamente, a reforma da Casa da Loba,
considerada pelos participantes como subutilizada. Por fim, houve falas
que elencaram como pontos positivos o processo de escuta da população
e a proposta do Plano em si, que, segundo uma moradora, faz com que se
sintam “enxergados” pelo poder público. A tabela a seguir apresenta as
positividades informadas pelos participantes.
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Tabela 14: Principais problemas
da região - lideranças e
organizações da sociedade civil.

Pontos positivos observados no Plano

Frequência absoluta

O Plano é positivo, é um ganho para a cidade

3

O Plano atende a boa parte das nossas solicitações

1

Requalificação e revitalização da região

2

Acessibilidade para pedestres na região da rodoviária

2

Conectividade

1

Travessias para pedestres

2

Passarela ampliada

1

Propostas de mobilidade, principalmente para ciclistas

1

Escuta da população

2

Nos sentimos enxergados

1

Criação e reforma de centros culturais

1

Desapropriação da Casa da Loba

1

A abordagem ambiental

1

Previsão de investimentos

1

Valorização do patrimônio histórico

1

Foram identificadas pelos participantes como fragilidades do Plano
a sua abrangência e a falta de detalhamento das propostas. Uma das
participantes considerou o Plano “muito grande para ser feito”, outra
ressaltou a falta de “pequenos investimentos” e citou como exemplo,
intervenções em passeios, iluminação e enterramento da fiação
aérea. Dois participantes demonstraram preocupação em relação ao
adensamento proposto e o identificaram como ponto negativo do Plano.
Ambos não visualizaram propostas direcionadas às vilas Senhor dos
Passos e Pedreira Prado Lopes, o que também foi apontado como uma
fragilidade. Um dos entrevistados afirmou que “o projeto é arrojado e
bacana, mas aos moldes da Savassi” o que, segundo ele, as comunidades
locais não são. Mais de um participante questionou a proposta do parque,
um deles afirmou que a localização é inadequada e outra participante
teme que ele se torne um local ocupado por pessoas em situação de rua.
Ainda foram citadas como fragilidades do Plano a falta de propostas
de intervenções pontuais tais como: instalação de banheiros públicos;
equipamentos de uso coletivo na porção do território próxima ao IAPI e
às vilas; áreas verdes; travessias na avenida Antônio Carlos; propostas
para o conjunto IAPI e para o Parque São Cristóvão, localizado próximo ao
Conjunto; e, por fim, propostas para a área localizada acima do túnel da
Lagoinha.
Vários participantes declararam que faltou abordar as questões sociais,
principalmente relacionadas às pessoas em situação de rua e aos
depósitos de ferros velhos localizados na entrada da região da Lagoinha.
Essa foi uma questão mais abordada nesse grupo em relação aos outros.
Algumas pessoas foram críticas à presença dos galpões de ferros
velhos na região afirmando que deveriam ser retirados do local, e outras
ressaltaram a necessidade de uma abordagem adequada desses espaços
para que eles sejam melhor inseridos no ambiente do bairro, uma vez
que muitos moradores das vilas dependem dessa atividade para manter
suas famílias. A Tabela 16 apresenta as fragilidades manifestadas pelos
participantes desse grupo.
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Tabela 15: Pontos positivos
observados no Plano - lideranças
e organizações da sociedade civil.

Fragilidades observadas no Plano

Frequência absoluta

Faltou informação e detalhamento das propostas

2

Plano muito grande para ser feito

1

Plano feito aos moldes da Savassi, o que não somos

1

O adensamento

2

Faltaram propostas para as vilas

2

Faltaram propostas de equipamentos de uso público em
parte do território

1

Faltaram propostas de iluminação

1

Faltou incluir os investimentos pequenos (passeios,
iluminação, enterramento da fiação)

1

Faltou proposta de travessias entre os dois lados da Av.
Antônio Carlos

1

Faltou proposta de banheiros públicos

1

Faltou proposta para a área acima do túnel da Lagoinha

1

Faltou um olhar para as questões sociais

3

Faltou abordagem dos ferros velhos

2

Proposta de um parque no complexo é equivocada

2

Faltou proposta de valorização do IAPI e tratamento do
Parque São Cristóvão

1

Faltaram propostas de áreas verdes

1

Como já explicitado, as abordagens extrapolaram as questões efetuadas
e não chegaram a responder à pergunta sobre qual ou quais as principais
propostas para o setor que representam. No bloco que se seguiu a
esse, os participantes foram convocados a responder sobre qual a
principal mudança ou impacto que acreditam que as propostas poderão
proporcionar e, também, a avaliarem o instrumento da Operação Urbana
Consorciada utilizado como meio para viabilizar as intervenções. As
respostas e os comentários livres dos participantes serão tratados,
novamente, como preocupações, críticas, dúvidas e sugestões ao
conteúdo apresentado.
Foram realizadas duas críticas principais em relação ao Plano, a primeira
relaciona-se à proposta de implantar um parque na região. Um dos
participantes questionou a localização sugerida e afirmou que na área do
complexo da Lagoinha deveria ser proposto o adensamento que já existiu
na região para conferir a continuidade do tecido urbano. Na visão dele,
o grande problema da Lagoinha foi a ruptura desse tecido, e implantar
um parque naquele local, não seria adequado pois não há adensamento
no entorno, o que pode tornar o parque “mais um lugar vazio na região”.
O entrevistado sugeriu que o parque deveria se situar no percurso da
avenida Antônio Carlos, permitindo a reconexão do bairro Lagoinha,
como um parque linear. Outra participante afirmou que concorda com a
proposta do parque, porém, como tem receio de que ele se transforme
num local apropriado por pessoas em situação de rua, sugeriu que
o equipamento seja utilizado também como um “estacionamento
humanizado”, com presença de hortas urbanas.
A segunda crítica diz respeito ao atravessamento de quadra proposto na
rua Sebastião de Melo, dando acesso à casa da Loba. Dois participantes
informaram que essa travessia pode levar a um movimento excessivo
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Tabela 16: Fragilidades
observadas no Plano - lideranças
e organizações da sociedade civil.

de pessoas na rua e que é necessário pensar em outra forma de fazer
o atravessamento do quarteirão. Afirmaram que o Parque da Casa da
Loba deverá ser acessado apenas pela rua Itapecerica. Uma participante
informou que a maior quadra na região é que “vai da rua Jequeri à Igreja’’
e ressaltou que na rua Sebastião de Melo o desejo dos moradores é
restaurar a Vila Adélia.
Houve uma terceira crítica em relação ao Plano direcionada às
intervenções propostas nas vilas Senhor dos Passos e Pedreira Prado
Lopes. Um dos participantes declarou que as intervenções contidas no
Plano são muito semelhantes às propostas dos programas Vila Viva e
Alvorada, que segundo ele, começaram nos anos 1990, e que, sendo assim,
o Plano não apresenta “nada de novo” para essas porções do território.
Várias falas dos entrevistados podem ser entendidas como preocupações
e/ou sugestões. Abaixo estão elencadas todas as manifestações assim
compreendidas e os desafios explicitados:
• É necessário que os galpões de ferros velhos sejam requalificados,
que se faça um trabalho dentro do que é uma estação de tratamento
desse tipo de material, além do tratamento e beneficiamento do lixo. É
necessário propor e ajudar esse segmento a se readequar ao ambiente.
Muitas pessoas da região dependem dos ferros velhos;
• É necessário que a Prefeitura estabeleça diálogo com os ferros velhos,
porque eles têm um papel social de cuidar do seu entorno e não estão
cumprindo;
• É necessário que haja lugar, nas propostas, para as questões sociais,
para os moradores de rua e os catadores, e também para o tráfico de
drogas e uso do crack;
• É necessário pensar nos pequenos investimentos. Muitos moradores
podem ser incentivados a cooperar, por meio de pequenas e úteis ações;
• Importante realizar coisas simples para as pessoas viverem melhor,
para não haver muito impacto em suas vidas;
• Preocupação com o “risco de verticalização”, que pode ameaçar o
patrimônio protegido presente na região.
• A altimetria na Lagoinha não deve ser alterada. A exemplo do bairro
Floresta deve ser limitada a, no máximo, de 3 andares;
• Necessário arborizar a área do IAPI, que é uma parte ampla na região;
• Preocupação com a questão hídrica. Os centros urbanos têm excesso
de asfalto e cimento e é preciso ter drenagem da água. Essa preocupação
não foi identificada no Plano. A Lagoinha recebeu esse nome porque havia
na região várias lagoas, além do rio Lagoinha.
• Necessário pensar na circulação da água, em função das chuvas;
• É necessário trazer mais informações para avaliar se o “plano
ambiental” será satisfatório para a região. Necessidade de entender como
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serão considerados os projetos ambientais existentes na região e como
ficará a questão da agroecologia. Referência ao projeto Elas Plantam
Lagoinha, uma parceria entre os Hortelões da Lagoinha, o IEDS (Instituto
de Educação) e a Secretaria Segurança alimentar. O projeto, de acordo
com a participante, consiste na implantação de uma horta na frente do
Mercado da Lagoinha. Ressaltou que não conseguiu visualizar “nada
disso” no Plano;
• É necessário um Plano mais detalhado e discutido com a comunidade, a
materialização do que diz o Plano Diretor em relação ao “Plano Diretor da
Lagoinha”;
• Preocupação com o risco de um processo de gentrificação e receio de
que as comunidades das vilas tenham que absorver problemas de outras
áreas da Lagoinha;
• É necessário entender que a estrutura cicloviária está para além de
ciclovias e ciclofaixas. É preciso pensar, também, na Integração modal,
em sistemas de bicicletas compartilhadas e com conexão com outros
pontos da cidade, nos paraciclos e bicicletários e em estações de reparo
autônomo, principalmente visando atender aos entregadores, serviço que,
na pandemia, está tão em voga. Há soluções que já foram apresentadas
para trazer essa perspectiva para o projeto de forma estruturada como
uma política pública;
• Desafio de considerar a discussão da poluição do ar, em função do
adensamento proposto nos corredores no entorno da Lagoinha. O
combustível utilizado no BRT é o diesel, que é muito poluente, tornando
necessário pensar nessa consequência direta;
• Desafio de entender as velocidades urbanas no entorno da Lagoinha
e como é perigoso trafegar na região, onde não passam pessoas,
apenas veículos. É necessário pensar em possibilidades de reverter as
altas velocidades, potencializando a acessibilidade de quem caminha
e entendendo que a Lagoinha é uma região de pessoas mais idosas.
É necessário pensar a rua como um espaço em que caibam também
pessoas com deficiência, com dificuldade de locomoção. Hoje, no
polígono do projeto, esses dois aspectos não são tratados de forma
basilar;
• Desafio da arborização. O projeto possibilita retirar o asfalto e repensar
o que tem debaixo dele, que é terra. É necessário pensar em pequenos
parques ou bosques de bolso, como está ocorrendo em outros lugares.
Foram expressas três sugestões:
• Transformar a Casa da Loba em uma casa de cultura e de memória para
os moradores do bairro;
• Considerar a possibilidade de “mexer” na avenida Paraná, rua Curitiba, na
avenida Afonso Pena e “um pouquinho” da rua Caetés.
• Pensar em implantar um parque linear na avenida Antônio Carlos,
tendo em perspectiva o projeto chamado Mirante Lagoinha, proposto por
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um dos participantes. O projeto, de acordo com o entrevistado, propõe
transformar uma área resultante de desapropriação, próxima ao campo
do Pitangui – e onde, no Plano, há uma proposta de conexão de pedestres
– em praça e centro comercial. Em suas palavras: “praça no nível da
Diamantina, horta no entorno e embaixo e para a avenida Antônio Carlos,
lojas”.
Nem todos os participantes se manifestaram em relação à utilização do
instrumento Operação Urbana Consorciada para viabilizar as intervenções
propostas. Duas pessoas declararam que não conseguiriam responder a
esse questionamento, que precisavam entender melhor o instrumento.
Uma delas questionou se o instrumento prevê mais transformações
estruturais para a Lagoinha e, em caso positivo, onde seriam realizadas e
quem seria beneficiado por elas. Outro entrevistado acredita que apenas a
OUC não será suficiente para resolver todas as questões de um território
tão grande, e manifestou o desejo de aprender mais sobre o instrumento.
Por fim, um último entrevistado comentou que a OUC deve possibilitar
a realização de parcerias público privadas com o objetivo de “repaginar
o complexo da Lagoinha”. Na sua opinião, é necessário entender que a
região da Lagoinha já sofreu muitas transformações estruturais em seu
ambiente urbano que deram errado. Com o Plano, tem-se a oportunidade
de, num prazo de 20 anos, com recursos de Certificados de Potencial
Adicional de Construção (CEPAC) e outros investimentos, “repaginar a
região”.
Finalmente, foram explicitadas dúvidas em relação ao Plano, tanto
direcionadas ao processo de discussão quanto em relação a algumas
propostas específicas ou mesmo aos efeitos que podem advir das
intervenções. As dúvidas mais recorrentes dizem respeito à proposta de
adensamento. Durante boa parte da reunião foi possível notar o receio por
parte de alguns entrevistados de que o adensamento provoque impacto
negativo na região da Lagoinha, seja interferindo na ambiência do bairro
ou sobrecarregando a infraestrutura urbana, principalmente nas vilas
existentes no perímetro do Plano. Houve também quem manifestou
a preocupação em relação ao objetivo do adensamento, se ele seria
direcionado às pessoas em situação de rua ou destinado às famílias que
já vivem de forma adensada na região. Assim, foram as seguintes dúvidas
explicitamente manifestadas que guardam relação com as propostas de
adensamento:
• O investimento previsto em todas as áreas já considera o adensamento
de todas as pessoas? Estão considerando os moradores atuais e futuros?
Inclusive em relação a infraestrutura, esgoto e saneamento básico?
Porque esse foi um grande problema na Lagoinha;
• É necessário entender melhor a proposta de adensamento;
• O adensamento da região tem como propósito realizar uma “ocupação
social” para as pessoas em situação de rua?
• As habitações serão direcionadas para as grandes famílias que vivem
aqui ou para quem vem de fora?
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Foram também apresentadas dúvidas em relação às questões
sociais presentes no território. Duas delas relacionadas à população
residente nas vilas e outra às pessoas em situação de rua. Todas essas
apresentadas pelo mesmo entrevistado, que questionou “para onde
serão empurrados os problemas sociais” e se as comunidades das vilas
foram consultadas para saber como lidam com esses problemas. Outro
questionamento apresentado que, segundo ele é uma dúvida do “seu
pessoal”, foi se o Plano “conversa com a população periférica”. E, caso
esse diálogo não ocorra, ele indagou como será possível “quebrar muros
e construir pontes com a população que vai assistir a essa transformação
do seu quintal?” E, ainda, o que essa população irá assistir? Por fim, o
participante perguntou se houve conversa da equipe com os moradores
de rua que vivem na Lagoinha.
As outras dúvidas relacionam-se a fatores diversos. Uma delas diz
respeito à proposta de implantação de parques, se essa proposta
considera a atual política de gestão desses espaços e quais são as
mudanças em relação a essa gestão. Para esse participante é necessário
levar em conta, em espaços públicos como praças e parques, “as
questões subjetivas relacionadas às folhas, às águas e ao espaço
territorial”, questões essas que, segundo ele, “não aparecem no mapa”.
Ainda sobre as propostas do Plano, esse participante também questionou
se é obrigatória a venda de “outorga do uso” para que haja investimentos,
uma vez que, para ele, esse “espaço” a ser vendido não existe.
Um dos participantes questionou qual o grau de flexibilidade do projeto,
ou seja, qual a capacidade de absorção das propostas e demandas
apresentadas pela população. Por fim, houve uma indagação a respeito do
prazo para a implantação das propostas e qual o seu orçamento.
Ao final, os participantes foram questionados sobre o interesse em
acompanhar as próximas discussões sobre o Plano. Novamente todos
os presentes demonstraram interesse. Em seguida, foram prestados
esclarecimentos em relação às questões apresentadas, agradecimento à
presença e participação de todas e todos e finalizada a reunião.
Reunião com representantes do setor técnico
Para essa reunião foram enviados convites para nove entidades/
instituições representantes do setor técnico e oito confirmaram
participação. Compareceram 11 pessoas sendo que três representavam
o mesmo grupo acadêmico denominado “Indisciplinar”, mas apenas
uma representante se manifestou em nome do grupo e as outras
permaneceram como ouvintes. A Tabela 17 abaixo apresenta as entidades
convidadas e a participação no encontro.
A reunião iniciou com as boas vindas e agradecimento pela participação,
uma breve explicação sobre os motivos do encontro, informações sobre
a dinâmica condutora e, por fim, a apresentação de todas as pessoas.
Em seguida, os participantes foram convidados a se manifestar sobre as
principais potencialidades e os principais problemas percebidos por eles
na região compreendida pelo Plano.
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Entidades de
Classe

Entidade / Instituição

Participação

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Minas Gerais

Sim

Instituto de Arquitetos do Brasil

Sim

Observatório Metropolitano de ODS e

Sim

Tabela 17: Participações
entidades do setor técnico.

ATHIS
Entidades
Acadêmicas

Outras
instituições

Escola de Arquitetura da UFMG

Não

Escola de Arquitetura da PUC Minas

Sim

Indisciplinar / UFMG

Sim

Observatório das Metrópoles / PUC Minas

Sim

Movimento Nossa BH

Sim

PPA Arquitetura – Consultoria a
associações e moradores da Lagoinha

Sim

Para os participantes desse grupo, as principais potencialidades que
a região apresenta relacionam-se com a diversidade observada no
seu território – compreendendo tanto a diversidade cultural quanto
de habitação, usos e atividades – e sua localização (Tabela 18). Foram
também consideradas potencialidades da região o fato dela ser
historicamente constituída e guardar a memória da ocupação da cidade.
Em função disso, agrega um patrimônio material e imaterial que lhe
confere carga simbólica e criativa, avaliadas como positivas por vários
participantes desse grupo. Associados a esses aspectos, história,
cultura e identidade foram mencionados, mais de uma vez, como pontos
positivos observados no território. Foram citadas, também por mais de um
entrevistado, a potencialidade turística que a região possui e as pessoas
que vivem em seu território, referenciadas inclusive por possuírem
capacidade associativa histórica. Além dessas características, as pessoas
mencionaram como pontos positivos o fato da região possuir potencial
para o resgate da memória econômica e para o uso habitacional e, por fim,
por ter sido um modelo de realização de intervenções urbanas em favelas.
Potencialidades da região

Frequência absoluta

Arquitetura, ambiência e a relação entre cultura e patrimônio

3

História e patrimônio material e imaterial

4

Carga simbólica e criatividade

2

Cultura, diversidade e identidade cultural

3

Memória e memória da ocupação

2

Paisagem identitária

1

Diversidade de habitação, de usos e atividades

4

Localização

4

Modelo de intervenções urbanas em favelas

1

Pessoas do lugar e diversidade de pessoas

2

Capacidade associativa

1

Potencial para resgate da memória econômica

1

Potencial para uso habitacional

1

Potencial para o turismo

2

Quando questionados sobre os problemas percebidos na região, a
maioria dos participantes fez referência às barreiras físicas presentes
no território. Seja pela presença do ribeirão Arrudas ou da linha do
trem, sejam as diversas intervenções viárias realizadas nas últimas
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Tabela 18: Potencialidades da
região – setor técnico.

décadas, tais barreiras são responsáveis por apartar a região e provocar
a fragmentação do seu território, características também entendidas
como fragilidades pelos participantes. Relacionados os esses fatores
foram citados, a forte presença de asfalto e cimento e o fato da região
ser considerada lugar de passagem, também em função das obras
viárias. O segundo ponto mais identificado como fragilidade está
relacionado a aspectos sociais, tais como desigualdade, fragilidade e
vulnerabilidade sociais, além do tráfico de drogas. A degradação, que
torna a região inóspita para as pessoas, foi também citada como aspecto
negativo. Foram elencadas, ainda, a falta de micro acessibilidade e
a perda do tecido urbano e social, a poluição e o tráfego de veículos,
problemas ambientais e, por fim, a pressão do mercado imobiliário. Essas
intercorrências identificadas pelos participantes constam na tabela a
seguir.
Principais problemas da região

Frequência absoluta

Apartada do centro, falta de articulação

2

Asfalto e cimento

2

Barreiras (Arrudas, linha do trem)

3

Complexo viário e viadutos

4

Desigualdade, fragilidade e vulnerabilidade social (problemas 4
socioeconômicos)
Identidade territorial fragmentada

1

Região degradada e Inóspita para as pessoas

2

Lugar de passagem

2

Falta de micro acessibilidade

1

Perda de tecido urbano e social

1

Poluição

1

Pressão do mercado imobiliário

1

Problemas ambientais

1

Tráfego de veículos

1

Tráfico de drogas

1

Depois das manifestações em relação à caracterização do território
a partir das potencialidades e pontos negativos observados pelos
entrevistados, seguiu-se à apresentação do conteúdo do Plano e, como
nas outras reuniões, o material apresentado foi o mesmo enviado por
e-mail. Logo após a apresentação, foi iniciada a segunda rodada de
discussão dirigida em que os participantes foram convidados a se
manifestar sobre os pontos positivos e as fragilidades observadas no
Plano e quais as principais propostas apresentadas para o seu setor.
Como pontos positivos do Plano foram citados, por mais de um
participante, o incentivo à habitação e o fato do Plano ter como foco as
pessoas, sendo esse ponto considerado uma mudança de paradigma
de planejamento urbano. A maioria das respostas dos participantes
do setor técnico pode ser lida como uma avaliação do aspecto geral
do Plano. Desta forma, na opinião de uma entrevistada, o Plano pode
ser considerado positivo porque abrange várias questões que a área
apresenta, e, para outra, porque ele contempla uma diversidade de temas
e demandas urbanas. Foram também consideradas características
positivas a adequação das propostas ao que determina o Plano Diretor
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Tabela 19: Principais problemas
observados na região – setor
técnico.

e a aplicação de um instrumento de política urbana, no caso a Operação
Urbana Consorciada. Ainda como aspecto geral, foram considerados
pontos positivos do Plano a intenção de induzir a qualificação da região
bem como o seu desenvolvimento; os investimentos direcionados a
praças e parques; a preocupação com os espaços públicos e com a
diversidade social ao incentivar habitação de interesse social. Houve
menção específica à proposta de implantação do parque, considerada
interessante para “o aproveitamento da paisagem histórica” e das
propostas voltadas para a mobilidade do pedestre. Por fim, foi
considerado positivo o próprio processo de discussão do Plano pelo
esforço em envolver e efetivar a participação dos setores da sociedade
civil. A tabela a seguir apresenta os aspectos positivos do Plano
percebidos pelos entrevistados.
Pontos positivos observados no Plano

Frequência absoluta

Proposta abrange questões da área

1

Abrangência de temas diversos e de várias questões urbanas

1

Esforço em efetivar a participação dos setores

1

Foco nas pessoas

2

Adequação ao Plano Diretor

1

Aplicação do instrumento urbanístico

1

Investimentos direcionadas a praças e parques

1

Implantação de parque

1

Indução da qualificação e do desenvolvimento da região

1

Mobilidade para o pedestre

1

Incentivo à habitação

2

Preocupação com espaços públicos

1

Preocupação com diversidade social

1

Em relação às fragilidades, os representantes do setor técnico foram
mais sucintos se comparados aos outros setores, o que não configura
ausência de críticas ao conteúdo apresentado. Neste grupo, como nos
anteriores, foram manifestadas preocupações, dúvidas e sugestões à
proposta, como poderá ser verificado mais à frente. Semelhantemente
a outros grupos, parte considerável das fragilidades percebidas
corresponde ao que os participantes identificaram como ausências, seja
de alguma informação ou mesmo de alguma proposta direcionada a
responder uma questão específica identificada no território.
Em relação às informações que foram apresentadas, foi explicitado
como ponto negativo do Plano, por mais de uma participante, a falta de
dados atualizados da região. Foi apontada também como uma lacuna
do Plano a ausência de delimitação dos bens culturais protegidos na
região, nos mapas de zoneamento e de intervenções propostas. Foram
ademais consideradas falhas de abordagem do Plano: a falta de propostas
direcionadas às vilas e favelas presentes na região; a falta de menção
aos grupos mais vulneráveis, como as prostitutas e os usuários de
crack, principalmente esses últimos, por explicitarem, de acordo com a
entrevistada, uma “questão social grave” que “precisa ser dita”; e a falta
de informações sobre os impactos da OUC “para além da mancha de
intervenção” delimitada, para que seja possível realizar uma avaliação da
“distribuição das melhorias infraestruturais”. Uma participante afirmou
que causa preocupação a abordagem de cidade compacta adotada no
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Tabela 20: Pontos positivos
observados no Plano – setor
técnico.

Plano e, por isso, avaliou como uma fragilidade. Acredita que o conceito
deve ser mais discutido para especificar o quão compacta espera-se
que a área se torne e pontuou que a redução do espaço físico pode gerar
o acirramento da violência, dentre outras questões. Especificamente
foi ressaltado como ponto negativo, por um participante, a proposta do
Parque Lagoinha. Para ele, o equipamento não irá resolver a questão da
transposição da região, que deve ser pensada por meio de “design urbano”.
Por fim, uma entrevistada informou que faltou a discussão entre os
setores técnico, empresarial e sociedade civil, o que considerou como um
ponto negativo do Plano. A tabela abaixo sintetiza as manifestações dos
entrevistados.
Fragilidades observadas no Plano

Frequência absoluta

O Parque Lagoinha

1

Abordagem do conceito de cidade compacta

1

Faltou abordagem da memória e do patrimônio nos mapas de 1
zoneamento e de intervenções
Faltou abordagem em relação às vilas e favelas

1

Faltou abordagem em relação aos grupos mais vulneráveis

1

Faltou apresentar dados atualizados do território

2

Faltou apresentar os impactos da OUC para além da mancha
de intervenção

1

Faltou discussão entre os setores

1

Nesse grupo, alguns participantes responderam sobre o ou os principais
impactos que acreditam que o Plano poderá provocar no território.
Foram citadas especificamente três consequências positivas e duas
negativas que eles presumem que as intervenções poderão provocar.
Como possíveis efeitos negativos das intervenções, uma participante
citou a gentrificação e o esgarçamento do tecido urbano que deverá
ocorrer, de acordo com a entrevistada, “em função da verticalização das
bordas e pela utilização extensiva do sistema viário”. Em relação aos
impactos positivos, uma participante informou que espera que o principal
impacto causado pelas intervenções seja a “reabilitação da área” e a
“integração da Lagoinha com os bairros do entorno e a com a região
central”. Seguindo essa mesma linha, outro participante declarou que a
expectativa é que o Plano possibilite a reintegração da região e que “a
população volte a se sentir parte da cidade, na sua diversidade”. Por fim,
uma entrevistada afirmou que, para ela, o principal resultado do Plano
será “a melhoria da cidade e da vida dos seus moradores”. Além dessas
manifestações, uma pessoa informou que faltaram dados no material
apresentado para que ela conseguisse responder a essa pergunta.
Quando questionados sobre a utilização do instrumento de Operação
Urbana Consorciada como forma de viabilizar as intervenções propostas,
duas entrevistadas avaliaram que a OUC é o instrumento adequado,
porém ambas fizeram considerações a esse respeito. Uma ressaltou a
“necessidade e o desafio de promover um processo participativo que
inclua os grupos excluídos como as prostitutas, usuários de drogas
e pessoas em situação de rua”, e outra afirmou que o instrumento é
bom, “mas que depende do que vai ser entregue”. Ela ressaltou que “a
forma como a implementação será feita é que garantirá o sucesso da
sua aplicação” e que o instrumento “pode ser árido ou mais humano”.
60

Tabela 21: Fragilidades
observadas no Plano – setor
técnico.

Duas pessoas demonstraram o receio de que a OUC abra espaço para a
especulação imobiliária e, outra, informou ter dúvidas, principalmente,
quanto ao tipo de investidores que serão motivados. Reiterou que “é
necessário haver equilíbrio entre o investimento e o que ele vai atrair
para a região” e, finalizou, ressaltando que é necessário garantir a
viabilidade de investidores que sejam importantes para a região bem
como a permanência dos que já estão lá. Uma entrevistada declarou
que é importante entender quem serão os “entes consorciados” e, outra,
que é primordial criar formas de controle da gentrificação. Finalmente,
duas pessoas informaram não ter condições de avaliar se o instrumento
é adequado ou não, uma delas alegou que não teve acesso a dados
suficientes para realizar essa avaliação e outra ressaltou que, apesar de
não conseguir avaliar aplicação do instrumento, gostaria de reforçar a
importância de garantir o “controle social da Operação, a transparência e
a prestação de contas do processo”.
Como esperado, nesse grupo também foram expostas preocupações,
sugestões e dúvidas sobre o conteúdo abordado. A maioria das
preocupações está relacionada com aspectos gerais do Plano como a
questão da gentrificação, a abordagem das populações mais vulneráveis
ou, ainda, do processo participativo. Mas também foram citadas
apreensões específicas referentes a alguma intervenção proposta. Abaixo
são apresentadas as preocupações manifestadas pelos participantes:
• Preocupação com a verticalização que poderá criar mais uma barreira
para o bairro Lagoinha que, desde os anos 1940, é impactada por obras de
intervenções viárias;
• Necessário estudar as propostas de verticalização, algumas manchas
podem virar barreiras entre o Barro Preto, a Lagoinha, o Carlos Prates e o
Bonfim;
• Preocupação com os limites territoriais definidos no Plano, “uma vez
que é necessário aprofundar na análise dos indicadores sociais da área,
tendo em vista que ela abrange populações que deverão ser assistidas por
políticas sociais municipais”;
• Necessário pensar em ações mitigadoras para combater a possível
gentrificação que as intervenções poderão provocar;
• A proposta apresenta riscos de gerar gentrificação, portanto é
necessário melhorar a vida das pessoas, cuidando para que elas não
sejam expulsas da região;
• É necessário dar mais visibilidade, no Plano, aos vulneráveis como os
moradores de aluguel, os mais pobres, os moradores de favela;
• É necessário pensar em instrumentos para garantir a permanência de
moradores atuais, de ofícios tradicionais, atividades como reciclagem de
papel, da boemia e da gastronomia, além de toda a memória do lugar;
• É necessário criar instrumentos e metodologias efetivas de participação
social;
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• O Plano deve ser entendido como uma ferramenta de negociação
política e os ritos até hoje utilizados junto à sociedade civil para cumprir
a legislação não deram conta de abarcar os conflitos que surgem no
licenciamento. Por isso, é importante ampliar o processo de escuta e a
troca de conhecimentos, tornando a participação mais efetiva a partir da
articulação setorial;
• É necessário explicitar melhor as propostas de habitação de interesse
social e como serão viabilizadas na região. No Brasil há poucas
experiências de habitação social em áreas centrais ou com presença de
patrimônio cultural edificado;
• Preocupação com a “escala” do equipamento de integração ônibusmetrô no local onde está sendo proposto;
• Preocupação com execução da Operação Urbana ao longo do tempo,
uma vez que enfrentará várias mudanças de gestão política na Prefeitura.
Foram também explicitadas dúvidas em relação ao Plano, uma delas
relacionada à especulação imobiliária, um dos temas mais abordados
no encontro. A participante acredita que essa é uma das questões mais
importantes a serem enfrentadas e, nesse sentido, questionou como
o Plano irá resolver esse problema. Outro assunto, também bastante
discutido no grupo, que mantém relação com a especulação imobiliária,
foi o processo de gentrificação. Assim, uma das entrevistadas demonstrou
preocupação com esse fenômeno e, em decorrência disso, questionou
como “as pessoas pobres e faveladas” serão inseridas no projeto. Houve,
também, um questionamento sobre como os indicadores sociais serão
incorporados futuramente no Plano. Uma das participantes perguntou
como serão aplicados efetivamente os instrumentos de política urbana
e citou, como exemplo, o IPTU Progressivo no Tempo e o Direito de
Preempção. Outra entrevistada afirmou ver de forma positiva a proposta
de microacessibilidade, porém questionou como o PlanMob dialoga com
o Plano apresentado. Por fim, uma pessoa manifestou que sentiu falta,
no material disponibilizado, de uma abordagem institucional intersetorial
e indagou como estão sendo feitas as discussões relacionadas ao Plano
com outras áreas da PBH, como a Secretaria de Desenvolvimento e a
Diretoria de Patrimônio da Fundação Municipal de Cultura.
Houve também algumas sugestões de alteração de proposta ou de
incremento de algumas delas. Um participante retomou a crítica ao
Parque Lagoinha e afirmou, novamente, que a articulação da região não
deve ser feita por passarela ou praça, sugeriu que seja realizada por
meio de uma transposição “muito bem articulada”, com implantação
de equipamentos de uso misto e a “recriação de espaços urbanos”.
Ressaltou também a importância de valorizar a diversidade da população
residente e dos “valores do patrimônio” presentes na região. Uma
das participantes sugeriu que seja pensado “um projeto de HIS e de
permanência no lugar através da restauração do patrimônio”. Segundo
ela, esta ação poderá funcionar como “moeda de troca” da OUC e
como alternativa à construção de “novos edifícios”, além de servir
como “melhoria de HIS, do espaço público e das áreas de memória”.
Afirmou, ainda, que essa poderá ser uma garantia de que a Prefeitura
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tenha “o capital, o estoque de aluguel social e o patrimônio reformado”,
contribuindo, inclusive, para “abaixar a especulação imobiliária”.
A mesma participante sugeriu também que o parque proposto seja
ampliado, que as intervenções em espaços públicos nas regiões
mais vulneráveis sejam mais “ricas de apropriação das populações
originárias e dos trabalhadores da Lagoinha” e, por fim, que as propostas
de microacessibilidade, como as transposições para pedestres e
os atravessamentos de quadra, sejam mais “ousadas”. Para ela, as
proposições direcionadas aos espaços públicos, de maneira geral,
“precisam ser mais fortes”. Nessa mesma linha, outra entrevistada
afirmou que as propostas de transposição “são muito legais” e que são
pequenas intervenções e mais simples de serem executadas, significando
“a melhor solução para a questão da transposição”, principalmente no
baixo Centro e no lado oposto da linha do metrô que, segundo ela, formam
um caso típico de “maldição da borda”.
No final da reunião, foram prestados esclarecimentos às questões
apresentadas e os participantes questionados sobre o interesse em
acompanhar as próximas discussões sobre o Plano. Novamente todos
os presentes demonstraram interesse. A equipe agradeceu a presença e
participação de todas e todos e a reunião foi encerrada.

3.3. Conclusões
A análise das informações coletadas nas entrevistas com os grupos
representativos possibilita tecer considerações relevantes sobre a
percepção dos representantes setoriais em relação ao Plano CentroLagoinha, objeto desta pesquisa. Foram realizadas quatro reuniões que
contaram com a participação de 36 representantes conforme dados
demonstrados na tabela abaixo:
Setores

Nº Participantes

Setor Público

11

Setor Empresarial

9

Lideranças e ONGs

8

Setor Técnico

8

A avaliação dos entrevistados em relação ao território abarcado pelo
Plano reafirmou tanto os dados apresentados no diagnóstico quanto
as informações coletadas na pesquisa quantitativa, além disso,
se mostraram semelhantes entre os setores. Quando convidados
a apresentar as potencialidades da região, em todos os grupos as
características que sobressaíram relacionam-se aos aspectos históricos
e culturais presentes tanto na conformação do território quanto nas
populações residentes, lhe conferindo uma carga simbólica importante
para a história, a memória e o patrimônio cultural da cidade. Da mesma
forma, ocorreu com os pontos negativos identificados, que podem ser
agrupados em dois segmentos distintos, os aspectos físicos e os sociais.
Os físicos estão associados, principalmente, às barreiras presentes
no território conformadas a partir de uma série de obras realizadas
no sistema viário que dificultam a acessibilidade de outros modais de
transporte que não os motorizados, especialmente, os pedestres, mas
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Tabela 22: Número de
participantes por setor.

também pela presença do ribeirão Arrudas e da linha férrea. Os sociais
relacionam-se às populações mais vulneráveis, sobretudo, às condições
de precariedade em que vivem as pessoas em situação de rua e os
usuários de crack e outras drogas presentes em significativo número na
região. Esses dois aspectos conjugados e associados a outros fatores
produzem um cenário nomeado pelos participantes como de “abando”,
“descaso” e “degradação”.
Também foram relativamente semelhantes as percepções em relação
ao Plano. Dentre os aspectos positivos informados, alguns pontos
se destacaram, como as propostas direcionadas à acessibilidade, a
reconexão da região da Lagoinha com a região central da cidade e a
valorização e preservação do patrimônio histórico e cultural da região.
Observa-se que em todas as reuniões a avaliação geral do Plano foi
positiva, e nas três reuniões com os setores da sociedade civil foi também
ressaltado como positivo o processo de discussão pública empreendido.
Depreende-se que a proposta de qualificação da região como um todo foi
considerada uma ação importante a ser realizada por todos os setores,
além da reconexão entre as regiões central e da Lagoinha.
Dentre os aspectos negativos do Plano, todos os grupos fizeram
alusão à falta de um olhar direcionado às populações mais vulneráveis,
destacando-se aí, a população em situação de rua. Essa foi também a
preocupação mais recorrentemente manifestada por eles, que apontaram
a necessidade de dar visibilidade a esses grupos no Plano. Nesse sentido,
ressalta-se que o Plano Centro-Lagoinha é um instrumento urbanístico
e que no contexto da sua implementação está prevista a destinação
de uma porcentagem recursos arrecadados para investimentos em
políticas públicas de assistência social e segurança pública, que devem
ser aplicados prioritariamente na execução de projetos, programas e
ações atrelados ao acolhimento e assistência à população em situação
de rua, bem como às mulheres em condição de vulnerabilidade social
e econômica. Além disso, três dos quatro grupos notaram como falha a
falta de detalhamento das propostas. Vale salientar que a avaliação foi
feita tendo como referência o material ilustrado disponibilizado antes dos
encontros, elaborado a partir das propostas iniciais do Plano.
Posteriormente, as propostas foram desenvolvidas na versão preliminar
do Plano Centro-Lagoinha, que foi apresentado e discutido em Audiência
Pública no dia 13 de abril de 2021, e, na sequência, foram consolidadas
e detalhadas na versão final do Plano. Todos os setores apresentaram
também preocupações, desafios, críticas ou sugestões ao Plano
apresentado. Uma das questões mais frequentes, aludida em quase
todos os grupos, foi a importância de garantir a participação popular nas
várias etapas de implementação do Plano, os participantes entendem
como fundamental o envolvimento das populações diretamente
afetadas para que as intervenções sejam bem-sucedidas. Ressaltase o Plano é orientado pelos princípios de gestão compartilhada e
participativa conforme determinado pelo Estatuto da Cidade (Lei
Federal nº 10.257/2001) e pelo Plano Diretor de Belo Horizonte, prevendo,
portanto, a criação de um Grupo Gestor que deverá acompanhar a sua
implementação e contará com a participação de representantes das
populações locais, dentre outros atores. O Plano prevê ainda, a criação de
outros mecanismos de participação social relacionados ao planejamento
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e gestão dos espaços públicos, aos impactos das obras de intervenção e
ao cronograma de execução.
Foi recorrente também a preocupação com o possível processo de
gentrificação, que poderá ser gerado pela especulação imobiliária ou
mesmo pelas próprias melhorias advindas das intervenções, conforme
as falas dos entrevistados. Sobre esse aspecto observa-se que o Plano
prevê medidas mitigadoras e compensatórias de combate a esse
provável impacto negativo, direcionadas à ocupação e uso do solo, à
habitação e à diversidade de usos. Dentre essas medidas destacam-se: a
promoção da gestão social da decorrente valorização da terra por meio do
reconhecimento do direito à permanência de moradores e comerciantes
de baixo poder aquisitivo, proprietários ou inquilinos; a proteção das áreas
de interesse social presentes no território; o incentivo e a promoção
da produção de Habitação de Interesse Social; o estímulo à produção
privada de tipologias de habitação diversificadas a fim de atender a
faixas de renda e configurações familiares distintas; e a promoção de
política de aluguel social e outros programas habitacionais; além de
outras medidas descritas no documento de “Análise dos impactos do
Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha” e no “Programa de
Atendimento Econômico e Social”.
Quanto ao instrumento de Operação Urbana Consorciada, em todos os
grupos os entrevistados empreenderam alguma observação sobre a sua
aplicação, mais especificamente direcionada ao tipo de investimento
que será atraído para a região. Ressalvadas as devidas recomendações e
cuidados necessários para propiciar a preservação do patrimônio cultural
e a manutenção das populações e dos comércios locais, de maneira geral
o instrumento foi considerado adequado para o que se pretende. Porém,
foi também expressada em três grupos a falta de conhecimento ou
informações necessárias para realizar uma avaliação adequada, o que é
compreensível dada a especificidade do tema e o ineditismo da aplicação
do instrumento na cidade.
Como descrito nos relatos das reuniões, em todos os grupos houve
sugestões de melhorias ou de novas propostas a serem incorporadas
no Plano e é possível afirmar que a maioria delas vai ao encontro
das diretrizes que o fundamentam. Acrescenta-se que não houve
manifestações contrárias às propostas direcionadas aos espaços
públicos, à acessibilidade para pedestres e ciclistas, às políticas de
proteção do patrimônio cultural ou mesmo à oferta de habitação de
interesse social. Houve questionamentos, principalmente, advindos do
setor técnico e lideranças locais, em relação ao adensamento proposto,
porém, percebeu-se que a preocupação tinha como foco a região da
Lagoinha, cujo território é objeto de medidas específicas de proteção
do patrimônio cultural imóvel definidas pelo Conselho Deliberativo
do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte (CDPCM) . Ressalta-se que
a maior previsão de adensamento para a área abrangida pelo Plano
está concentrada ao longo dos eixos das avenidas Antônio Carlos e do
Contorno, e que a proposta, além de ter sido elaborada considerando
as características locais e a capacidade de suporte da área, prevê
a renovação urbana e ambiental do território possibilitando maior
apropriação pelas populações locais. Ademais, está alinhada com as
prerrogativas e determinações contidas no Plano Diretor Municipal.
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Especificamente em relação ao Parque Lagoinha, foram feitas
duas considerações sobre a localização da proposta e apresentada
preocupação em relação à gestão do equipamento. Observa-se que o
receio maior é que o equipamento não seja devidamente apropriado
pela população tornando-se um novo espaço vazio na região. Sendo
assim, sugerem que é necessário haver oferta de outros serviços ou
comércios no local para que ele atraia maior número de pessoas. Diante
de tais preocupações, torna-se importante esclarecer que a proposta
em referência recebeu o nome “parque” objetivando atribuir uma ideia
de transformação da área, que hoje é caracterizada, principalmente,
pela presença dos viadutos e, como demonstrou esta pesquisa, pela
degradação ambiental. Porém, a proposta de fato não configura a criação
de um equipamento urbano, mas sim a qualificação e a integração dos
espaços públicos de modo a garantir melhores condições de mobilidade
e acessibilidade aos pedestres, contribuindo para minimizar os impactos
da barreira conformada pelo conjunto de viadutos e pela linha férrea e,
consequentemente, para a integração das regiões central e da Lagoinha.
Ressalta-se que o projeto urbanístico será desenvolvido e detalhado
posteriormente, quando da implementação do Plano.
Avalia-se que os diálogos realizados com todos setores trouxeram
elementos fundamentais que contribuíram sobremaneira para aprimorar
o conteúdo do Plano Centro-Lagoinha, tanto em relação à percepção do
lugar, quanto em relação ao aprimoramento das intervenções propostas.
Foram também imprescindíveis para confirmar que não apenas as
diretrizes que fundamentam as propostas, mas principalmente o
direcionamento dos recursos gerados pela Operação Urbana Consorciada
vão ao encontro dos anseios dos segmentos em relação às questões
urbanas identificadas no território e apresentadas por eles nos encontros.
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4.
Audiências
públicas

67

Fotografia 04: Intervenção CURA
na Lagoinha. Fonte: CURA.

04.

1ª Audiência Pública: Intervenções urbanas no Centro,
complexo da Lagoinha e adjacências
Data: 12 de dezembro de 2019
Horário: de 18:30h às 21h
Local: Escola Municipal Belo Horizonte - Av. José Bonifácio, 189 - São
Cristóvão
Divulgação e convite
O convite para a audiência pública realizada no dia 12 de dezembro de
2019 com o objetivo de discutir intervenções urbanas na região do Centro,
do Complexo da Lagoinha e adjacências foi publicado no Diário Oficial
do município no dia 05 de dezembro de 2019. O processo de mobilização
envolveu o envio de convites por e-mail para uma extensa lista de
contatos advinda de processos participativos realizados pela Secretaria
Municipal de Política Urbana (SMPU), abrangendo cidadãs e cidadãos,
representantes dos diversos setores da sociedade civil e servidoras e
servidores públicos municipais; fixação de cartazes e distribuição de
panfletos em equipamentos públicos e estabelecimentos de ensino
presentes na reunião delimitada no Plano.
As inscrições para participação no evento foram realizadas por meio de
formulário eletrônico do Google ou presencialmente, no dia do evento, a
partir das 17:30h.
Foram realizadas 80 inscrições e compareceram ao evento 43 pessoas.
A seguir será apresentada a síntese das falas de representantes
institucionais e das manifestações dos participantes.
Relato da Audiência
1. Composição da mesa
• Maria Caldas, Secretária Municipal de Política Urbana
• José Júlio, Subsecretário de Planejamento Urbano
• Tiago Esteves da Costa, Diretor de Políticas de Planejamento Urbano
• Rafael Lemieszek, Diretor de Pesquisa e Análise Aplicada.
2. Abertura
A reunião foi aberta pela Secretária Municipal de Política Urbana,
Sra. Maria Caldas, que agradeceu a presença de todas as pessoas e
apresentou os demais componentes da mesa. Em seguida, esclareceu
que o objetivo da audiência era iniciar um processo de discussão e
apresentar dados do diagnóstico integrado de parte da região central
e das áreas adjacentes ao Complexo da Lagoinha, com o objetivo de
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subsidiar posterior proposição de intervenções. Esclareceu ainda que a
audiência pública se faz necessária tanto para ouvir a comunidade, como
também para cumprir exigências legais, caso se evolua para a proposição
de instrumento legal específico e informou que seriam realizadas outras
audiências ou reuniões públicas ao longo do desenvolvimento do trabalho.
Após a abertura, informou sobre a dinâmica da audiência: seria feita uma
apresentação dos primeiros estudos e, em seguida, aberto o período para
manifestações ou perguntas, que poderiam ocorrer por escrito ou por
microfone.
3. Apresentação
A Sra. Secretária Maria Caldas passou à apresentação contendo os
seguintes assuntos:
• Novo Plano Diretor, lei 11.181/2019;
• Diagnóstico da área em estudo;
• Possíveis instrumentos de política urbana a serem considerados para
viabilizar a realização de intervenções na região, como a Operação
Urbana Consorciada;
• Conceitos e diretrizes para requalificação da região, destacando:
melhorias no espaço público e na circulação de pedestres, adensamento
residencial com diversidade de públicos, valorização do patrimônio
cultural; centralidade dos bairros, novos usos para áreas residuais
garantia de acesso às áreas públicas do complexo da Lagoinha;
• Ações da Prefeitura na região: Cartografia Cultural da Lagoinha (FMC/
SMC), ações da Secretaria de Assistência Social Segurança Alimentar
e Cidadania, intervenções nas ruas Araribá e José Bonifácio, Programa
Horizonte Criativo (SMDE) e ações do Projeto Gentileza.
Após a apresentação, o Sr. Subsecretário de Planejamento Urbano, José
Júlio, comentou que a audiência significava um passo a mais em uma
discussão iniciada em 2014, com a IV Conferência Municipal de Política
Urbana, para elaboração do novo Plano Diretor. O subsecretário alertou
que a área em estudo deve ser tratada com cuidado pois possui enorme
potencial para desenvolvimento, mas que os moradores locais e o rico
patrimônio cultural que abriga não podem ser prejudicados. Terminou
sua fala pontuando que mesmo antes do Plano Diretor entrar em vigor, as
discussões acerca de questões importantes estavam sendo realizadas
para dar as respostas que a cidade precisa.
4. Manifestações e Perguntas dos participantes – 1º bloco
A seguir, passou-se às intervenções dos participantes inscritos para fala.
O primeiro a se expressar foi o Sr. Daniel Queiroga, integrante do projeto
Casas da Lagoinha, que manifestou preocupação quanto ao alargamento
de vias, considerando o impacto que isso pode trazer para o patrimônio
construído. Segundo ele, o alargamento da avenida Antônio Carlos foi
muito prejudicial à Lagoinha e que, agora, bastaria um projeto geral de
ordenamento do trânsito. Reiterou a importância do Plano Local da ADE,
e sugeriu que a Prefeitura desse continuidade ao que já foi elaborado,
utilizando de recursos do empréstimo com o Banco Internacional
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para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), algo que havia sido
recentemente anunciado.
O Sr. Daniel Queiroga pontuou ainda que nenhum dos imóveis da avenida
Pedro II foi indicado para tombamento e que isso poderia ser um indício
de intenção de alargamento. Em sua fala, defendeu que a avenida Pedro
II não precisa ser tratada como a avenida Antônio Carlos, cujas obras
segmentaram a região, e ainda sugeriu a construção de “um túnel por
baixo ou outra alternativa” para os veículos, deixando o atravessamento
de pedestres em nível, permitindo o acesso aos baixios de viaduto para
uso da comunidade. Terminou sua fala, ressaltando a dificuldade para o
pedestre atravessar o Complexo da Lagoinha e chegar ao bairro Floresta,
por exemplo, e sugeriu a instalação de semáforo e faixa para as pessoas
conseguirem ir para o outro lado da avenida Antônio Carlos.
O Sr. Felipe Thales, morador da rua Itapecerica e integrante do Movimento
Viva Lagoinha, informou que vem trabalhando muito na questão do
território com a perspectiva da economia criativa na região e denotou que
há muitas pessoas pensando os territórios e as várias Lagoinhas. Sugeriu
que há necessidade de um planejamento de mobilização local para as
discussões, uma vez que é visível a dificuldade de mobilizar as pessoas
para discussão, como nesta audiência. Ainda, questionou o modelo
adotado para convocar a audiência e afirmou que é preciso envolver
mais os moradores das vilas Senhor dos Passos e Pedreira Prado Lopes.
Uma possibilidade seria realizar as audiências nesses territórios, para
ampliar a discussão. Terminou sua fala dizendo que é empreendedor local
desde 2011 e que há muita produção de serviços e coisas na Lagoinha, até
mesmo de arquitetura.
Em seguida, o Sr. Ernani Ferreira Leandro, do Conselho Comunitário da
região Nordeste tomou a palavra e informou não ser morador da região,
mas considerava que tudo que é importante para a cidade deve ser
discutido por todos. O mesmo acompanhou a discussão anterior sobre a
Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I e Eixo Leste Oeste
(OUC- ACLO), que envolviam uma área maior do município e questionou
a relação entre a atual proposta e a anterior. Também perguntou se o
estudo que já foi feito iria ser aproveitado, assim como o Plano Local
que foi citado. Disse que semanalmente participa de reuniões com
outras associações civis, onde são levadas as discussões sobre a cidade.
Lembrou a todos que as demandas locais precisam estar articuladas com
as questões da cidade e ressaltou a necessidade de ter compromisso
com o que envolve dinheiro. Disse ser conselheiro do Conselho Municipal
de Saneamento, onde existem recursos que podem ser utilizados para
questões relacionadas ao saneamento e que acredita que poderiam
também ser utilizados na Operação Urbana da área em estudo.
A palavra, então, foi passada para a Sra. Teresa Vergueiro, integrante do
Movimento Lagoinha Viva. Em sua fala, Teresa pontuou que o Movimento
conseguiu impedir a construção de um centro administrativo na área
e que lutou também pelo tombamento obtido. Lembrou que no Rio de
Janeiro tudo é mais conservado, mesmo sendo a cidade muito mais
antiga. Conferiu elogios à proposta da OUC Antônio Carlos/Pedro I e
Eixo Leste Oeste e disse que o trabalho deve ser aproveitado. Finalizou,
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acrescentando que vê com satisfação que agora a proposta é a de
proteger a Lagoinha e não destruí-la.
O Sr. Mário Valadares, proprietário do Shopping Oiapoque, iniciou sua fala
pontuando que a área do Shopping Oi era uma região muito semelhante
à Lagoinha e que, pelo fato do shopping ter sido bem-sucedido, a região
foi requalificada. Afirmou ser proprietário de imóveis na Rua Itapecerica,
mas ainda não encontrou destinação para eles, que frequentemente
são tomados por usuários de crack. Considerou que, para que ocorra
a requalificação da Lagoinha, é preciso que exista uma atividade forte
e pulsante para atrair fluxo de consumidores e turistas e induzir a
instalação de outras atividades. Terminou sua fala avaliando que a
vocação da região é a de antiquários, artesanato mineiro e turismo de
negócios, acredita que essas atividades podem fazer da Lagoinha um
grande polo comercial.
O Sr. Daniel Queiroga, retomou a fala e disse que os primeiros estudos
de conexão da região da Lagoinha com a avenida Afonso Pena previam
passagens subterrâneas para os veículos, no entanto, foram implantados
viadutos, que, segundo ele, são a principal causa do isolamento e
degradação da região. Sua sugestão foi de tornar subterrânea a linha
1 do metrô e a via Leste-Oeste para que fosse implantada uma grande
ligação em nível para os pedestres. Demonstrou entendimento de que
são intervenções que precisam de muitos recursos, mas acredita que isso
poderia ser viabilizado com a venda de potencial adicional construtivo,
através de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPACs).
O Sr. Fernando Santana do Movimento das Associações dos Moradores
de BH se pronunciou dizendo que deveria ser mantido o contato com
bons empresários para buscar alternativas para a Lagoinha. No entanto,
qualquer solução precisa ser desenhada com os moradores. Segundo ele,
a Lagoinha configura uma centralidade importantíssima, mas que precisa
ser organizada. Quanto aos moradores de rua, sabe que não adianta
retirá-los. Para ele é necessário haver uma política consistente, pois
caso não haja solução para esse problema ninguém irá investir na região.
Disse, também, que toda atividade comercial tem que ser social e trazer
progresso para o local. Terminou sua fala, dizendo que os moradores
locais devem ser respeitados e se colocou à disposição para contribuir.
Por fim, a Sra. Josélia Lopes, moradora da Pedreira Prado Lopes, disse
que depois das obras de alargamento da avenida Antônio Carlos, muitas
áreas sobraram e vêm sendo invadidas. Usou como exemplo a própria
Pedreira Prado Lopes, que possui várias áreas que foram ocupadas porque
estavam vazias. Disse também que na Lagoinha existe o caminho do
bonde e da pedra. A rua Pedro Lessa é o caminho do bonde - uma rua
muito importante e com potencial pois corta caminho. E o caminho da
pedra é o da Pedreira – e não do crack – que precisa de investimentos
também. Segundo ela, atualmente não é necessário abrir novas vias,
basta trabalhar os acessos existentes. Não há necessidade de expulsar
moradores nem comerciantes locais. Lembrou que inicialmente
ninguém queria ir para o espaço do Shopping Oi, mas hoje é disputado,
e infelizmente está sendo dominado pelos chineses. Finalizou sua fala,
dizendo que a Lagoinha pode mudar para melhor, com um trabalho
humanizado.
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Após as manifestações dos participantes, a Sra. Secretária Municipal
de Política Urbana Maria Caldas afirmou que não se deve criar grandes
expectativas em relação às intervenções, pois a instituição de uma
Operação Urbana Consorciada não deve levantar recursos suficientes
para resolver todos os problemas que a região enfrenta. É necessário
identificar prioridades a serem trabalhadas. Afirmou que não estamos
mais nos tempos em que a prioridade era fazer grandes obras viárias. A
intenção agora é devolver a área para os o uso da população, do pedestre,
da melhoria dos espaços públicos e da acessibilidade ao transporte
coletivo e, sempre, trabalhar em acordo com o desejo dos moradores.
Segundo a Secretária, os Planos anteriormente desenvolvidos, em
especial os Planos Diretores Regionais, subsidiaram a elaboração do
Plano Diretor aprovado em 2019. Dessa forma, há um grande acúmulo e a
discussão na Lagoinha tem sido intensa. A Sra. Secretária Maria Caldas
explicou ainda que a Operação Urbana anteriormente proposta seguia
uma lógica diferente do que agora se propõe, abrangendo um território
muito maior e propondo arranjos mais complexos, que provavelmente
não se viabilizariam, pois dependiam de uma área financiar a outra.
A proposta atual não guarda relação com a anterior nos estudos de
viabilidade, mas considera os mesmos estudos técnicos.
Pontuou, em relação à proposta do Sr. Mário Valadares, que concorda que
a vocação desta área precisa sim de vigor econômico, atrair comércios e
serviços, mantendo a referência histórica.
Na sequência, pronunciou-se o Sr. Diretor de Pesquisa e Análise Aplicada
da Subsecretaria de Planejamento Urbano Rafael Lemieszek que afirmou
que não há proposta para o alargamento de vias. Todas as contribuições
trazidas no processo participativo da Operação Urbana anteriormente
estudada, estão sendo avaliadas e aproveitadas. Nesta Operação Urbana,
entra-se em uma escala mais detalhada, sobretudo quanto à participação
da população. O que está sendo apresentado é uma evolução do que havia
sido anteriormente discutido.
Em seguida, a Sra. Secretária Maria Caldas, retomou dizendo que a
Operação é como uma ferramenta de interesse público. Precisa ter um
conteúdo e precisa dizer como será custeada. Explicou que os estudos
realizados anteriormente fundamentaram a avaliação da viabilidade da
Operação. Pontuou que a proposta abrange, além da região da Lagoinha,
parte da região central, inclusive o bairro Barro Preto, uma porção do
território do município caracterizada pela segregação provocada pelo
conjunto de viadutos do Complexo da Lagoinha, onde a acessibilidade
do pedestre é prejudicada. Encerrou sua fala ressaltando ainda a
necessidade de solucionar as questões relacionadas à acessibilidade dos
pedestres ao transporte coletivo.
Na sequência, o Sr. Diretor de Políticas de Planejamento Urbano, Tiago
Esteves fez alguns comentários sobre pontos específicos abordados
pelos participantes. Iniciou afirmando que permanece a proposta de recuo
de alinhamento em algumas vias, conforme já previsto no Plano Diretor
anterior (Lei nº 7166/1996 modificada pela Lei nº 9959/2010). Afirmou que
se trata de uma proposta de longo prazo, que será implantada aos poucos.
Disse também que há problemas de vias com calçadas estreitas, assim
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como em outras vias na cidade, como é o caso da rua Padre Eustáquio,
e que em muitas dessas vias há imóveis de interesse cultural. Finalizou
informando que não há intenção de realizar demolições e alargar vias, que
a equipe entende as consequências causadas pelas políticas rodoviaristas
e que a ideia é não mantê-las.
A Sra. Secretária Maria Caldas encerrou o primeiro bloco de comentários
de representantes da Prefeitura respondendo ao Sr. Daniel Queiroga.
Explicou que é necessário diferenciar o Plano Local do Plano Urbanístico
de uma Operação Urbana. Pontuou que a Operação poderia, inclusive,
financiar o desenvolvimento do Plano Local.
5. Manifestações e Perguntas dos presentes – 2º bloco
No segundo bloco de perguntas dos presentes na audiência, o arquiteto
Sr. Paulo Pontes considerou adequado o comentário da Sra. Josélia
quanto às obras de alargamento da avenida Antônio Carlos, que segundo
ele é um “desastre urbano”, já que deixou muitas áreas vazias. Afirmou,
assim, que o que mantém a Lagoinha viva, desde sua criação, são seus
moradores, que inclusive ajudaram a construir a cidade. Explicitou as
diferenças entre reabilitar e requalificar e, em seguida, lembrou que
hoje temos várias Lagoinhas, formando algo como uma teia de aranha.
Afirmou também que não se pode pensar numa única vocação - é preciso
manter o uso residencial convivendo com o comercial. Para isso, é preciso
ter um Plano local definido, que entenda seu potencial, para melhor
orientar os investimentos. Acrescentou que é preciso ouvir aqueles que
têm interesse em investir e dizer objetivamente o que se pode construir
e quais serão as contrapartidas. Terminou sua fala reiterando que as
pessoas que moram na Lagoinha precisam também de trabalho.
Em seguida, o Sr. Felipe Thales tomou a palavra e pontuou que para se
desenvolver um projeto humanizado, a primeira atividade deve ser andar
pelo território da Lagoinha, pelas vilas Pedreira Prado Lopes e Senhor
dos Passos. Fez o convite para que a equipe da Prefeitura participe do
“Rolezinho” da Lagoinha, passeio pelo bairro promovido por ele.
O Sr. Bandeira, morador da região, na área do Colégio Batista, se
pronunciou dizendo que a Lagoinha já nasceu segregada da cidade e
hoje seus moradores, em sua maioria, descendem dos primeiros. É uma
região que merece muito carinho e muito empreendimento. Também
disse que quando há uma reunião como a audiência, a equipe técnica
já vem com algo desenhado e isso deveria ter sido compartilhado
anteriormente. Citou como exemplo o processo de elaboração do Plano
de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (PDUA) de Porto Alegre. Reiterou
que devem ser considerados os problemas locais, com a intensidade
necessária. No caso da Lagoinha, é essencial discutir zoneamento,
morador de rua, comércio de resíduos, que é uma atividade importante.
Em seguida, a Sra. Secretária Maria Caldas pontuou que o momento
era de definir premissas e não, ainda, projetos. Segundo ela, não parece
haver contradição entre o que foi falado pelos representantes da
Prefeitura e o que foi expresso pelos presentes: atenção para pedestres,
tratamento de calçadas, segurança, tratamento das praças, dos espaços
públicos, preservação do patrimônio, acesso adequado aos corredores
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de transporte coletivo e prioridade para o uso residencial para evitar a
degradação. Afirmou que essa seria a estrutura central.
Após a fala da Secretária, o Sr. Geraldo direcionou uma manifestação por
escrito onde dizia que o local da audiência não foi adequado, pois deveria
ter sido em ponto de melhor acessibilidade, como a Rodoviária. Quanto às
intervenções na área em estudo, sugeriu quatro medidas:
• No trecho, colocar o metrô subterrâneo;
• No trecho, colocar a via férrea subterrânea, com recursos da
indenização da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) para Minas Gerais;
• Fazer a cobertura do Ribeirão Arrudas no trecho; e
• Entrosamento entre o Governo do Estado e a Prefeitura na questão da
segurança pública.
A Sra. Secretária Maria Caldas respondeu à manifestação do Sr. Geraldo,
ressaltando a importância de, no momento, pactuar os princípios e
que, posteriormente, as soluções serão estudadas tecnicamente e
financeiramente. Sobre os recursos da FCA, respondeu que a ideia,
parece, é viabilizar a linha 2 do metrô com parte desse recurso. Entende
que é possível estudar soluções de projeto que viabilizem a passagem
de pedestres de forma confortável, que a ideia é melhorar esse espaço.
Quanto ao Arrudas, hoje tenta-se não cobrir os rios, busca-se devolver o
rio à paisagem da cidade, busca-se soluções para uma convivência mais
harmoniosa entre a cidade e a natureza. Afirmou a importância de pactuar
as necessidades e estudar alternativas para resolução dos problemas.
O Sr. Daniel Queiroga, então, se manifestou e disse que nos anos 1980,
houve autorização da Câmara Municipal para um convênio entre o
Ministério dos Transportes e a Prefeitura para o recebimento de recursos
destinados à recuperação da Praça Vaz de Melo e que gostaria de saber o
que aconteceu com esses recursos.
O Sr. Fernando Santana deixou registrado que não houve participação
de lideranças do Hipercentro e que elas também precisam ser ouvidas.
Sugeriu que fosse estudada a solução dada para o problema de
moradores de rua na praça da Boa Viagem, que contou com a participação
do empresário Jefferson Rios.
Em seguida, o Sr. Subsecretário de Planejamento Urbano José Júlio
lembrou que vigorou por algum tempo a Lei do Hipercentro que incentiva
o uso do retrofit, adaptando edificações antigas para o uso residencial,
e que o novo Plano Diretor municipal traz de volta essa possibilidade.
Terminou concordando que há a necessidade de estimular o uso
residencial na área central novamente, já que a cidade que funciona bem
é a cidade diversa.
Finalmente, o Sr. Mário Valadares relatou que tem adotado a prática
de permutar o pagamento de vale transporte (R$300,00) por aluguel de
apartamentos na avenida Amazonas (R$500,00) para os seus funcionários.
De acordo com ele, há ganho de produtividade para a empresa e de
qualidade de vida para os trabalhadores, que passaram a morar perto do
local de trabalho. Apontou que na China é obrigatório pagar a moradia
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para os funcionários num determinado raio de distância, salvo se o
funcionário não quiser morar ali, e terminou por sugerir tornar isso política
também aqui.
6. Encerramento
Encerrando a audiência, a Sra. Secretária Maria Caldas agradeceu pela
presença de todas as pessoas e pelas contribuições apresentadas e
anunciou que o trabalho continuará sendo desenvolvido e que a discussão
voltará a acontecer.

2ª Audiência Pública: Plano de Qualificação Urbanística
Centro-Lagoinha
Dara: 13 de abril de 2021
Horário: 18:30
Local: sala virtual – pela plataforma Google meet
Divulgação e convite
O convite para a audiência pública realizada no dia 13 de abril de 2021
para debater os estudos referentes ao Plano de Qualificação Urbanística
Centro-Lagoinha foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 27 de
março de 2021. O processo de mobilização envolveu envio de convites
por e-mail para uma extensa lista advinda de processos participativo
realizados pela SMPU, abrangendo cidadãs e cidadãos, representantes
dos diversos setores da sociedade civil e servidoras e servidores públicos
municipais e, especificamente, as pessoas que participaram das
pesquisas de percepção sobre o referido Plano. Em função das medidas
restritivas decorrentes da Pandemia do Covid-19, não houve fixação de
cartazes em locais públicos, nem distribuição de panfletos.
As inscrições foram iniciadas no dia 27 de março a 13 de abril, por meio de
formulário do Google, e o link para acessar a Audiência Pública foi enviado
por e-mail para todas as pessoas que se inscreveram até as 14h do dia 13
de abril.
Foram realizadas 188 inscrições e 128 pessoas compareceram na sala
virtual.
A seguir será apresentada a síntese das falas de representantes
institucionais e das manifestações dos participantes.
Relato da Audiência
1. Representantes Institucionais
• Maria Caldas, Secretária Municipal de Política Urbana
• José Júlio, Subsecretário de Planejamento Urbano
• Tiago Esteves da Costa, Diretor de Políticas de Planejamento Urbano
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2. Abertura
A reunião foi aberta pelo Sr. Subsecretário de Planejamento Urbano José
Júlio Vieira que agradeceu a presença de todas as pessoas e repassou a
forma de organização a ser observada na Audiência Pública.
Iniciando a Audiência, a Secretária Municipal de Política Urbana, Sra.
Maria Fernandes Caldas, fez uma breve contextualização do estudo
apresentado e do que se pretende, com a implementação do Plano de
Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha para a região compreendida
pelo seu perímetro. Lembrando que o Plano Diretor delimitou áreas para
a realização de Operações Urbanas Consorciadas, foram destacados os
seguintes pontos:
• O Plano é primordialmente urbanístico, com foco nas questões
relacionadas à mobilidade e acessibilidade ativas;
• A necessidade contínua de estudos, monitoramento e investimento para
parte da região central e Lagoinha.
Após a abertura, a Sra. Secretária Maria Caldas passou a palavra
para o Sr. Subsecretário José Júlio que realizou a apresentação dos
estudos desenvolvidos e em seguida abriu para as manifestações dos
participantes.
3. Apresentação
O Sr. Subsecretário José Júlio Vieira passou à apresentação, contendo
elementos do diagnóstico da região e as propostas do Plano para a
qualificação urbana e também as suas formas de implementação,
reforçando a maior viabilidade de consecução dos objetivos pretendidos
a partir da utilização de uma Operação Urbana Consorciada (OUC) como
previsto nos artigos 69 a 72 da Lei Municipal nº 11.181/2019, Plano Diretor de
Belo Horizonte.
A apresentação iniciou-se com a indicação do perímetro sobre o qual
incidirão as intervenções e dos bairros e vilas compreendidos, totalmente
ou parcialmente: dos bairros Barro Preto, Centro (parte baixa próxima à
avenida do Contorno), Bonfim, Carlos Prates, Colégio Batista, Floresta,
Lagoinha, Santo André e São Cristóvão, além das vilas Senhor dos Passos
e Pedreira Prado Lopes. Na sequência, passou a enumerar as principais
características da região: presença marcante do patrimônio histórico
e cultural; lugar de manifestações populares e ações relacionadas
à cultura; diversidade de usos e atividades relacionadas à economia
criativa; presença do polo da moda, referência nacional na produção
de vestuário; ponto nodal do território municipal; infraestrutura urbana
privilegiada no contexto do município de Belo Horizonte; necessidade de
acolhimento da população em situação de rua; presença marcante de
imóveis subutilizados ou vazios; patrimônio histórico edificado degradado;
esvaziamento noturno; barreiras físicas; restrições à circulação do
pedestre; degradação de espaços públicos.
Ressaltou então que o Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha
tem como referência o Plano Diretor de Belo Horizonte (Lei nº 11.181/2019)
e que sua ênfase recai sobre as questões de acessibilidade ativa, sendo
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uma resposta aos aspectos levantados no diagnóstico da área. Vários
estudos subsidiaram a construção desse diagnóstico e a discussão do
Plano: análises dos Planos Diretores Regionais; estudos de capacidade
de suporte; Cartografia Cultural da Lagoinha; estudos para o Parque de
Integração Lagoinha, dentre outros.
Indicou que o Plano é composto pela definição de diretrizes, de
parâmetros urbanísticos específicos, de propostas de investimentos
urbanos e de aplicação de instrumentos de política urbana e, então,
passou ao detalhamento do mesmo:
• Princípios do Plano Centro-Lagoinha: direito à cidade, função social da
propriedade, equidade e inclusão social, gestão democrática da cidade.
• Objetivos do Plano Centro-Lagoinha (reflexos dos objetivos do Plano
Diretor): mobilidade e acessibilidade ativa associada a uma lógica de
qualificação dos espaços públicos; valorização do patrimônio cultural;
diversificação de uso e promoção de habitação de interesse social;
reforço de políticas sociais já existentes na área, minimizando impactos e
possibilitando o atendimento à população mais vulnerável.
• Conceitos norteadores da proposta (em consonância com o disposto no
Plano Diretor): cidades compactas, unidade de vizinhança qualificada e
redução de impactos.
O Plano está assentado em intervenções estruturantes, sendo a
principal delas o Parque de Integração Lagoinha, além de propostas de
requalificação de espaços públicos, transposições para pedestres e os
atravessamentos de quadra. Há sempre uma relação às questões de
acessibilidade, com atenção ao deslocamento do pedestre. Há também a
proposta de dois equipamentos de integração do transporte público.
O Parque de Integração Lagoinha será estruturado a partir de uma
série de intervenções que permitam o deslocamento do pedestre entre
os bairros do entorno do Complexo da Lagoinha, sem precisar vencer
as barreiras viárias atuais, pois a presença e circulação de pessoas é
considerado um elemento importante para a vitalidade da área.
Sobre a implementação do Plano Centro-Lagoinha, relatou que se
pretende viabilizá-lo por meio de uma Operação Urbana Consorciada e
deu indicações de como seriam destinados os recursos daí advindos: a
maior parte dos investimentos seria direcionada às obras estruturantes,
sendo outra parcela importante dos investimentos destinada à habitação
de interesse social e ainda uma outra para às diferentes políticas públicas
(patrimônio, assistência, saúde e educação, dentre outras).
Sobre o Plano de Ocupação, ressaltou que a proposta procura respeitar
as indicações do Plano Diretor, como a manutenção das ZEIS e AEIS,
mas prevê a delimitação de algumas novas categorias como: Áreas de
Transformação (AT), Áreas de Adensamento Preferencial (AP) e Áreas de
Adensamento Moderado (AM). Nas AT, como o próprio nome indica, seriam
realizadas as maiores modificações em relação ao quadro atual. Já nas
AP e AM, a ideia é compatibilizar o adensamento às capacidades dos
territórios, sendo essa a razão de serem diferenciadas.
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4. Manifestações e Perguntas dos participantes
A seguir, passou-se às intervenções dos participantes inscritos para fala.
O primeiro a se manifestar foi o Sr. Daniel Queiroga que iniciou afirmando
que o Plano de Qualificação Urbanística na OUC Centro Lagoinha está
correto nas suas premissas e que o desafio será conectar a Lagoinha com
o Centro. Nesse sentido, teceu críticas ao Projeto do Parque de Integração
da Lagoinha, dizendo que ele não teria efetividade em promover a
reintegração entre a Lagoinha e a área central e que seria apenas mais
um “viaduto”, pois não há indicativos de equipamentos que incentivem a
permanência de pessoas no local. Falou que o povo não quer mais parque
nem praça, porque as praças construídas nos anos 1990 não cumpriram
seus objetivos e os novos viadutos não trouxeram nada positivo para a
Lagoinha. Falou da necessidade de se “enterrar” os viadutos e a linha
férrea. Também falou que seria necessário detalhar a questão do
adensamento por habitações.
O Sr. Filipe Thales (Viva Lagoinha/Turismo Criativo) indicou que o fato
de a Lagoinha estar na pauta da PBH é fruto de muito trabalho junto ao
poder público. Disse que a proposta do Parque traz muitas preocupações
pois intervenções realizadas anteriormente trouxeram degradação
para a Lagoinha e, portanto, seria preciso ser mais ousado no projeto do
Parque, ou seria apenas mais um vazio urbano em potencial. Ressaltou a
utilização do espaço entre a rua Diamantina e a avenida Antônio Carlos, o
qual chamou de “Esplanada da Lagoinha”, como exemplo de intervenção
feita de “baixo para cima” e falou da necessidade de outras intervenções
a serem realizadas seguirem o mesmo formato, com participação efetiva
da comunidade na definição das ações. Indicou também problemas
relacionados à sensação de insegurança, o que dificultaria a atração de
novos empreendimentos.
A Sra. Marta Larcher, representante do Ministério Público de Minas Gerais,
avaliou que a utilização do instrumento da OUC seria a melhor forma de
proceder à implementação do Plano. Perguntou acerca da recuperação
de recursos públicos investidos na área, através da aplicação de outros
instrumentos de política urbana previstos no Plano Diretor, e como seria
possível capturar a valorização imobiliária daí advinda. Demonstrou
preocupação com o prazo de dois anos para a validação da Operação
e recomendou estudar a prorrogação desse prazo. Indicou também
que vê a questão da moradia como o principal foco a ser trabalhado na
implementação do Plano, o qual, no entanto, apresenta como aspecto
secundário e/ou complementar. Ainda sobre esse ponto, questionou se
estava prevista a utilização de formas de indução pela Prefeitura ou se
iria ficar a cargo dos interesses do mercado. Perguntou também sobre a
possibilidade de destinação de imóveis subutilizados e não utilizados para
esse fim.
5. Comentários dos representantes da Prefeitura – 1º bloco
Respondendo a esse primeiro bloco de perguntas, a Sra. Secretária Maria
Caldas afirmou não estar no horizonte desse governo a possibilidade de
enterramento dos viadutos do Complexo da Lagoinha conforme proposto
pelo Sr. Daniel Queiroga. Respondendo à Sra. Larcher, falou das limitações
legais de tempo para a aprovação da OUC, conforme previsto no Plano
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Diretor e afirmou o papel indutor da PBH na produção de habitações de
interesse social, preferencialmente associadas a outros usos na mesma
edificação, especialmente na porção sul do perímetro de intervenção.
Disse que a PBH está elaborando o Estudo de Impacto de Vizinhança
(EIV) a ser apresentado no Compur. Sobre a viabilidade do prazo para
implantação da OUC, afirmou que se ela não for viabilizada dentro do
prazo definido no Plano Diretor, não se deixará de captar a mais-valia
urbana decorrentes dos empreendimentos, pois a Outorga Onerosa do
Direito de Construir entraria em vigor. No entanto, esclareceu que a OUC
potencializará a captação da mais-valia e que, por isso, o trabalho da
Prefeitura é para conseguir aprovar a OUC no prazo. Disse ainda que todos
os instrumentos do Plano Diretor poderão ser aplicados na área, como
instrumentos de utilização compulsória e que o incentivo à produção de
habitação dar-se-á por meio da definição de índices que favoreçam o
adensamento.
6. Manifestações e Perguntas dos presentes – 2º bloco
Ao iniciar o segundo bloco de perguntas, a Sra. Teresa Vergueiro
questionou o que está previsto para ser feito com o Mercado da Lagoinha,
equipamento que avalia estar subutilizado, pois isso não constaria do
Plano. Também fez questionamento sobre o Corredor Cultural da rua
Itapecerica. Perguntou ainda sobre quais seriam as políticas públicas
previstas para a população de rua, dizendo que no bairro Lagoinha existe
um polo atrativo para pessoas nessa situação (que seria o vicariato
existente na rua Além Paraíba, próximo à Igreja Nossa Senhora da
Conceição), o que conformaria um círculo vicioso sobre essa questão.
O Sr. Antônio Vital, servidor público e morador da Lagoinha, reforçou
pontos já levantados pelo Sr. Queiroga e pela Sra. Vergueiro,
principalmente no que se refere à falta de providências em relação à
população em situação de rua. Disse que sempre existe um hiato entre
a proposta do poder público e a realidade pois falta diálogo com a
comunidade e apresentam uma desconexão com os anseios dessa e que
a “praçarela” vai ser apenas mais uma intervenção desse tipo. Falou ser
necessária uma ocupação qualificada.
O Sr. Cristiano Scarpelli lamentou a ausência de ciclovias e de
transposições cicloviárias para superar as barreiras urbanas
representadas principalmente pelo metrô, mas também pelos próprios
viadutos do complexo viário, nos quais não são previstos espaços
para bicicletas. Disse ser muito difícil circular de bicicleta na região e
perguntou como serão as ciclovias na área. Sugeriu ainda a adoção de
medidas para diminuir ou extinguir a exigência de áreas mínimas de vagas
de garagem em unidades habitacionais.
Em resposta ao segundo bloco de perguntas, a Sra. Secretária Maria
Caldas disse que as propostas apresentadas Plano estão bastante
afinadas com as colocações, uma vez que estão sendo elaboradas
conexões em nível para os pedestres, buscando fazer a conexão em
nível, com a propostas do Parque, o que vai proporcionar dar utilização
aos baixios de viadutos, com acesso para pedestres e ciclistas,
inclusive na passarela. Afirmou que a diretriz do projeto é proporcionar
acessibilidade ativa interligando os bairros da região. Já no que se refere
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às vagas de estacionamento, as propostas apontam para que nas Áreas
de Adensamento Preferencial e nas Áreas de Transformação sejam
fomentados empreendimentos residenciais ou mistos, que não tenham
exigência de vaga de estacionamento, buscando incentivar um público
usuário que vai se beneficiar do transporte coletivo e do deslocamento a
pé.
Em resposta à questão das vagas de estacionamento, o Sr. Diretor Tiago
Esteves informou que há previsão dessas vagas no Plano Urbanístico,
especificamente nas áreas de maior adensamento. Ressaltou que a
legislação atual prevê o mínimo de vagas de estacionamento e o que se
propõe é que naquela região, em função do bom atendimento dos serviços
de transporte coletivo e com os investimentos previstos, considera-se
que possam ter novos empreendimentos residenciais sem necessidade
de vagas de estacionamento.
7. Manifestações e Perguntas dos presentes – 3º bloco
O terceiro bloco de perguntas iniciou com as considerações da Sra.
Sônia Salgado, a qual reclamou da presença de usuários de drogas e da
população em situação de rua na região, dizendo que eles não querem
trabalhar e preferem ficar na rua. Segundo ela, esse é um grande
problema do bairro e que o Parque será tomado pelos moradores de rua.
Perguntou para quem o Plano será bom, e disse que ele tem que ser
bom para os moradores e não para investidores, lembrando ainda que
a Lagoinha não tem apenas população vulnerável. Também defendeu
a ideia de implantação de “estacionamento humanizado” no lugar do
parque e nas ruas estreitas do bairro Lagoinha. Também se posicionou
contrariamente ao adensamento populacional da região.
O Sr. Leonardo Castriota iniciou sua fala cumprimentando a equipe da
PBH pelo trabalho e ressaltando que o Plano foi muito bem feito, que
os objetivos e diretrizes do Plano apresentados seriam consistentes e
adequados à realidade local, pois estão assentados no tripé ambiental,
econômico e social. Ponderou, no entanto, que o principal degradador
da Lagoinha foi o próprio poder público, com intervenções desde 1940.
Disse que somente boas diretrizes não são suficientes para garantir boas
soluções e que deveriam ter sido anteriormente discutidos elementos
referentes ao desenho urbano a ser implantado na área de intervenção.
Além disso, fez também referência à questão do patrimônio histórico do
bairro Lagoinha, principalmente sobre a necessidade de se concluir os
processos de tombamento ainda em curso e, referindo-se aos espaços
públicos, disse que aqueles marcados no Plano já existem e questionou
se a PBH irá desapropriar a Casa da Loba? Sobre a estação do MOVE a ser
implantada, disse que sua localização deveria ser reestudada e ressaltou
que intervenções em nível são destruidoras. Sobre o parque, questionou
sua pequena área utilizável, que ele indicou ser de apenas 25%. Por fim,
dentro da perspectiva de um arranjo produtivo local, disse ser preciso
organizar as atividades de reciclagem, de lojas e ofícios tradicionais no
lugar, e não destruí-las.
A Sra. Claudia Pires iniciou sua fala dizendo que o instrumento OUC
é perfeito para a análise e proposição para essa área específica, pois
fornece as condições necessárias para se alcançar os objetivos previstos.
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Relatou, no entanto, a falta do Estudo de Viabilidade Econômica e
Financeira (EVEF) e de uma indicação mais precisa de onde e quanto
será capturado de mais-valia urbana e onde tais recursos seriam
aplicados, ou seja, o que é a operação Urbana do ponto de vista financeiro.
Perguntou também: como as vilas do perímetro seriam beneficiadas;
qual seria a produção de unidades de HIS, seja para locação social ou
outras categorias e; como vai se dar o investimento em preservação do
patrimônio cultural, pois muitos proprietários não conseguem investir nos
imóveis para garantir sua integridade. Indicou ainda que sentiu falta de
diretrizes concernentes às políticas a serem direcionadas à população
em situação de rua e uma falta de dados em relação a pequenos
comerciantes do perímetro.
Se dizendo contemplado pela fala do Sr. Castriota, o Sr. Vilmar Sousa fez
questionamentos sobre a relação entre o adensamento populacional
e construtivo proposto e a preservação do patrimônio cultural,
especialmente ao longo da avenida Pedro II. Lembrou que em 2016
mais de 400 imóveis foram indicados para tombamento, mas que esse
instrumento foi efetivado para poucos. Perguntou se haverá investimento
na preservação de imóveis. Questionou a ideia da implantação de um
parque em espaço com pouca área permeável, segundo ele, apenas
33%. Indagou também sobre o que estaria previsto em relação aos
impactos (expulsão, aumento do valor de aluguel) sobre o comércio local/
tradicional do bairro Lagoinha, especialmente no que se refere à rua
Itapecerica. Por fim, perguntou se foi realizada pesquisa para identificar
os serviços de assistência social no bairro e relatou a presença cada vez
maior de serviços de segurança e assistência na rua Além Paraíba. Disse
ainda que é preciso considerar o desenvolvimento econômico para além
dos chamados “vilões” que degradam o ambiente do bairro.
Comentando esse terceiro bloco de manifestações de participantes, a
Sra. Secretária Maria Caldas disse que um Plano Urbanístico não pretende
– e nem pode, por motivos institucionais – dar conta de todas as questões
sociais que existem numa região. Existem políticas sociais sendo
executadas nos bairros e elas têm orçamento próprio para continuarem
a ser executadas. Nesse sentido, afirmou que é preciso ter atenção em
relação a eventuais impactos das ações que estão sendo propostas.
Esclareceu que, naquele momento, não estavam sendo apresentadas
propostas definidas e/ou definitivas, mas sim diretrizes para a elaboração
de vários projetos e que, quando da elaboração dos projetos específicos,
deverão ser pensadas soluções para as diversas questões colocadas.
Disse ainda que é necessário saber conciliar o direito das pessoas que
moram nas regiões do perímetro, o direito dos moradores em situação de
rua e o direito de quem trabalha com coleta para reciclagem.
8. Manifestações e Perguntas dos presentes – 4º bloco
O Sr. Alex Viana Monteiro mencionou que as questões que teriam balizado
a formulação do Plano para a Lagoinha foram esquecidas e que, na
percepção das pessoas, a “praçarela” proposta será apenas mais um
viaduto. Perguntou se essa solução poderia ser revista e disse perceber
a resolução apenas de questões urbanísticas. Falou da importância da
revisão do prazo estabelecido no Plano Diretor para regulamentação
da Operação Urbana, conforme comentado pela Sra. Marta Larcher. Por
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fim, disse não saber se a Outorga Onerosa será suficiente para obter os
recursos necessários para a implementação da Operação e questionou o
porquê de serem dados incentivos aos empresários de fora e não àqueles
da Lagoinha.
O Sr. José Maria perguntou acerca das contrapartidas que estão sendo
pensadas para a população que reside na área.
O Sr. Mateus Coelho questionou sobre a possibilidade de a PBH Ativos
vir a participar da OUC e também sobre as formas de contratação para
a execução das intervenções e sobre a gerência desses contratos.
Perguntou sobre como estaria sendo articulada a gestão da OUC.
Passando às respostas desse novo bloco de questionamentos, a Sra.
Secretária Maria Caldas disse que o Plano Preliminar já foi divulgado
no site da PBH e que estão sendo elaborados o EIV e o EVEF com todo
o detalhamento necessário, e que esses estudos estarão finalizados
antes da discussão sobre a Operação Urbana ser realizada no Compur e,
posteriormente, na Câmara Municipal.
Complementando a fala da Secretária, o Sr. Subsecretário José Júlio
disse que a ideia não é despender recursos com a contratação de um
estudo sobre a Operação Urbana e nem tampouco contratar alguém
para operá-la. Pelo contrário, todos os estudos necessários estão sendo
desenvolvidos pela equipe técnica da própria PBH. Reforçou também
que o instrumento da Operação Urbana Consorciada se mostra como o
mais adequado, uma vez que ele permite trabalhar todas as questões
consideradas no Plano. Ressaltou inclusive que, nesse caso, o recurso
arrecadado no território fica no território.
9. Manifestações e Perguntas dos presentes – 5º bloco
O Presidente da Associação da Pedreira Prado Lopes, Sr. Robson Costa
relatou que as únicas intervenções em 100 (cem) anos de existência
da Vila Pedreira Prado Lopes, foram as obras executadas com recursos
do Orçamento Participativo (OP), do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) e do Plano Global Específico (PGE). Disse ter receio do
adensamento, pois a possibilidade de muitas pessoas virem a morar no
entorno, trará impacto negativo aos mais pobres e sobre a Pedreira Prado
Lopes. Mostrou-se incomodado com falas anteriores que se referiram
à Pedreira de forma pejorativa e ressaltou que pessoas em situação de
rua não são moradores da vila. Perguntou se a população das vilas terá
acesso aos recursos, às novas habitações. Por fim, questionou se sobraria
algum recurso da Operação para ser investido nas vilas, principalmente na
conclusão dos PGE’s, lembrando que o da Pedreira estaria “pela metade”.
O Sr. Rodrigo Cesário, morador do Conjunto IAPI, ressaltou que nada
foi comentado sobre estar prevista alguma intervenção no Conjunto
e reclamou do fato de só ter sabido da Audiência no dia anterior à
realização da mesma. Perguntou também sobre o que seria feito em
relação aos moradores de rua.
Respondendo a essa rodada final de questionamentos, a Sra. Secretária
Maria Caldas fez alguns apontamentos. Iniciou dizendo que não viu
posicionamentos favoráveis ao projeto, mas que acredita num debate
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propositivo. Destacou, no entanto, que não há intenção ou recurso para
realizar o enterramento de todo o complexo da Lagoinha e que o que está
sendo apresentado é uma proposta de qualificação urbana e ambiental
da área. Para tanto, a PBH está tentando auferir a percepção das pessoas
com relação a esse conjunto de intervenções. Elogiando o processo,
disse que foi feita uma conversa respeitosa, mas infelizmente, com
poucas proposições para essa fase, a qual faz parte de um processo de
construção. Lembrou, em relação às vilas e favelas, que as propostas
para esses lugares foram feitas de forma alinhada com o respectivo PGE.
Por fim, no que se refere à gestão e encaminhamentos subsequentes,
ressaltou que toda operação urbana tem um comitê gestor e que
estão sendo concluídos o EIV e o EVEF. Informou que se esses estudos
mostrarem uma factibilidade das propostas, então, será iniciado o
processo de Operação Urbana, com a discussão no âmbito do Compur.
O Sr. Vilmar Sousa pediu a palavra e disse que participou de outra
discussão a respeito do Plano e o considera excelente, porém acredita
que falta uma comunicação mais clara e que favoreça um melhor
entendimento do que a Prefeitura está propondo, que é preciso discutir
mais sobre o Parque. Disse ainda que será executor de um projeto de
produção agroecológico para atender principalmente as mulheres em
situação de vulnerabilidade, mas que falta chegar nos moradores uma
informação ampliada.
Ao retomar suas considerações, a Sra. Secretária Maria Caldas disse
discordar de que o desenho urbano tem que estar definido antes da
Operação Urbana, pelo contrário, deve-se antes definir os princípios e
diretrizes que irão orientar o desenho. Enfatizou que a questão que vem
sendo tratada nesse processo é a PBH vem realizando um grande esforço
no sentido de não perder uma oportunidade histórica de investimentos
na região. Finalizando, disse que a Prefeitura está aberta à discussão
para promoção de outros encontros e que a equipe técnica trabalhará
sobre as questões colocadas no decorrer da Audiência e que terão outros
momentos para discussão.
10. Encerramento
A Sra. Secretária Maria Caldas agradeceu a presença e participação
de todas as pessoas e deu a Audiência Pública para tratar do Plano de
Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha por encerrada.
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5.
Reuniões para
discussão de
demandas
e/ou propostas
de segmentos
específicos da
sociedade civil
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Fotografia 05: Padaria no Bairro
Bonfim. Fonte: Larissa Andrade.

05.

O processo de participação social na construção do Plano de Qualificação
Urbanística Centro-Lagoinha contou com diferentes metodologias e
instrumentos participativos visando aferir as demandas e propostas
advindas de diferentes grupos e segmentos sociais acerca das
intervenções propostas para a área de estudo.
Após as atividades participativas realizadas entre os meses de fevereiro
e abril, a Subsecretaria de Planejamento Urbano (Suplan/SMPU) recebeu
manifestações, por meio de ofícios e e-mails, de algumas pessoas,
entidades e instituições que possuem atuação na área abrangida
pelo Plano Centro Lagoinha, especialmente na região da Lagoinha, ou
relacionada à questão urbana. Em linhas gerais, foram apresentadas
sugestões e questionamentos a respeito das propostas definidas no
Plano. Diante dos conteúdos enviados, bem como de questões levantadas
durante a Pesquisa Qualitativa e também na Audiência Pública ocorrida
no dia 13 de abril, avaliou-se que para melhor abordagem dos assuntos
envolvidos, seria mais adequado agendar reuniões com aqueles
que se manifestaram para sanar dúvidas e avaliar as considerações
apresentadas. Dessa forma, foram realizadas quatro reuniões específicas:
1) com representantes do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB-MG),
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-MG), do Sindicato dos
Arquitetos de Minas Gerais (SINARQ-MG), da Escolas de Arquitetura da
UFMG (EA-UFMG) e do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas;
2) com representantes do Grupo de Pesquisa Indisciplinar, da Escola de
Arquitetura da UFMG; 3) com moradores do bairro Lagoinha e da Vila
Pedreira Prado Lopes e; 4) com representantes de instituições que atuam
na região da Lagoinha. Todas as reuniões realizadas foram acompanhadas
pela equipe técnica responsável pelo desenvolvimento do Plano CentroLagoinha e pelo Sr. Subsecretário de Planejamento Urbano José Júlio
Vieira.
A realização desse conjunto de reuniões contribuiu para sanar dúvidas
dos participantes e para o aprimoramento das propostas do Plano CentroLagoinha. Em linhas gerais, boa parte das considerações apresentadas
já estavam contempladas na versão preliminar do Plano, outras foram
melhor detalhadas na versão final.
Os relatos a seguir apresentam os principais temas abordados nessas
reuniões, com foco nas falas dos participantes. As duas primeiras
reuniões foram gravadas, assim como a última. Por razões técnicas, não
foi possível realizar a gravação da terceira reunião. As gravações foram
realizadas com recursos alternativos, pois a conta disponibilizada pelo
provedor não possuía mecanismos para esse fim. Destaca-se que os
participantes foram sempre informados que a reunião era gravada e não
houve objeções quanto a isso. Essas gravações serviram de subsídio para
a sistematização do registro das considerações apresentadas e poderão
ser consultadas pelos órgãos competentes, observadas as determinações
da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018).
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Reunião com representantes do CAU-MG / IAB-MG / SINARQ-MG / EAUFMG / PUC MINAS
Data da reunião: 03 de maio de 2021
Horário: 17h às 18:40h
Participantes:
• Arquiteta e Urbanista Iracema Bhering, diretora do IAB/-MG e professora
do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas
• Arquiteta e Urbanista Elizabete Andrade – IAB-MG
• Arquiteta e urbanista Edwiges Leal, presidente do CAU-MG
• Arquiteto e Urbanista Eduardo Fajardo, conselheiro federal do CAU-MG,
diretor do SINARQ-MG e professor da EA-UFMG
• Arquiteto e Urbanista Leonardo Castriota, professor da EA-UFMG
• Arquiteto e Urbanista Vilmar Sousa, integrante do grupo de pesquisa
coordenado pelo Prof. Leonardo Castriota na Escola de Arquitetura da
UFMG
O Sr. Subsecretário de Planejamento Urbano José Júlio agradeceu a
presença dos convidados e informou que o objetivo do encontro era
conversar sobre as considerações acerca do Plano Centro-Lagoinha
apresentadas no ofício encaminhado pelo IAB/MG e assinado
conjuntamente pelas demais instituições representadas na reunião,
buscando a construção de um Plano que efetivamente responda às
demandas da cidade.
Na sequência, passou a palavra para o Sr. Diretor de Políticas de
Planejamento Urbano Tiago Esteves, que fez uma leitura dos pontos
elencados no ofício recebido e ressaltou que a maior parte das
considerações se refere a questões relacionadas ao patrimônio cultural e
à participação da população na elaboração e gestão do Plano. Em seguida,
foi aberta a palavra para os participantes.
A seguir será apresentada uma síntese das manifestações de cada
participante:
Sra. Iracema Bhering:
• Reconheceu a necessidade do desenvolvimento de um trabalho
visando a qualificação da área abrangida pelo Plano Centro-Lagoinha,
mas ponderou que estava preocupada com a possibilidade de ocorrer
um distanciamento entre o que está proposto e o que será de fato
implementado.
• Explicou que a intenção do grupo presente na reunião é acompanhar o
trabalho de elaboração e implementação do Plano e, mais do que isso,
contribuir com suas experiências, trabalhando em conjunto com o poder
público para garantir que as propostas sejam o mais plausíveis possível.
Informou que o objetivo é contribuir para a construção de um caminho
que possibilite a viabilização de ações importantes no contexto do
Plano. Nesse sentido, o envio do ofício assinado conjuntamente com
as demais entidades representadas na reunião, estaria relacionado ao
reconhecimento de que o Plano é necessário e há uma expectativa de que
o trabalho dê certo.
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Sr. Eduardo Fajardo:
• Informou que, a princípio, o projeto atende, em vários pontos, ao
esperado por ele.
• Afirmou que, apesar do Plano abranger diversos bairros, considera que
os bairros Lagoinha e Bonfim são os principais.
• Sugeriu que a área do parque inicialmente proposto seja expandida e
informou que foi elaborada, nos anos 2000, uma proposta de parque linear
na região que se estendia até a antiga estação - onde é hoje o IPHAN.
Sra. Edwiges Leal:
• Afirmou que considera a proposta para as áreas verdes do Plano
Centro-Lagoinha tímida e que a implantação de um parque linear poderia
trazer soluções no sentido de possibilitar a criação de uma zona de
amortecimento em relação à linha férrea e a ramificação de ciclovias,
bem como a integração de estações e modais de transporte, além da
utilização dos baixios de viadutos.
• Reiterou a proposta de expansão do parque, de forma que este se
estenda da Praça da Estação até o bairro Calafate, conforme proposta de
reabilitação da área central elaborada pelo IAB anteriormente.
• Sobre o patrimônio cultural, afirmou ser necessário tratar como
prioridade, no Plano, os dossiês dos imóveis em processo de tombamento.
• Ressaltou a necessidade de mudar os parâmetros urbanísticos
para a região, tendo em vista que o plano propõe um adensamento
horizontal, com a finalidade de possibilitar a construção “em fita”, ou
seja, sem os afastamentos laterais, seguindos os exemplos dos estilos
art déco, neoclássico e ecléticos, garantindo que o bairro mantenha sua
personalidade, em termos de modelagem arquitetônica.
• Afirmou ser importante que o poder público adquira parte dos imóveis
do Conjunto Urbano bairros Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates, destinandoos para programas de aluguel social. Em sua avaliação, essa ação
permitiria a permanência das pessoas e o restauro do imóvel, combatendo
a especulação imobiliária.
Sr. Vilmar Sousa:
• Afirmou que é morador do bairro Lagoinha e que atua como pesquisador
da área desde 2008.
• Apontou que os comércios de materiais reutilizáveis e recicláveis
devem ser considerados pelo poder público como atividades produtivas e
não como problemas, principalmente na rua Itapecirica.
• Sugeriu que seja acordada uma medida de compensação junto à SLU
de forma a beneficiar os trabalhadores envolvidos no processo de coleta
e venda de materiais reutilizáveis e recicláveis, tendo em vista que
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as atividades por eles realizadas reduzem os resíduos coletados pela
Superintendência.
• Manifestou preocupação com a regulamentação da ADE da Região
da Lagoinha, que trata como atrativo turístico principal os arredores
do Cemitério de Bonfim e impõe restrições para os empreendimentos
relacionados à sucataria.
• Disse compartilhar da preocupação apresentada pela Sra. Iracema
Behring quanto a um possível distanciamento entre aquilo que está
proposto no Plano e o que será efetivamente executado.
• Informou que está na coordenação de um projeto demandado pela
Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção e pela Subsecretaria de
Segurança Alimentar e Nutricional que visa à instalação de uma unidade
agroecológica em frente ao Mercado da Lagoinha. Trata-se de uma ação
voltada para o atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade
social. Considera que o referido projeto está alinhado às propostas do
Plano Centro-Lagoinha e, que, desta forma, seria importante a articulação
entre as secretarias da PBH.
• Citou a experiência da cidade de Berlim como referência de programa
de aluguel social, uma vez que a prefeitura da cidade é proprietária
de diversos imóveis destinados a esse programa e que, neste caso,
a identidade dos beneficiários não é divulgada, evitando possíveis
constrangimentos.
• Sugeriu a criação de um um fundo rotativo para que proprietários de
imóveis privados possam obter empréstimos e com o recurso realizar a
restauração das fachadas de suas casas. Como referência citou o Projeto
Monumenta.
• Sugeriu a expansão da proposta de atravessamento de quadra, citando o
exemplo da rua Januária.
O sr. Leonardo Castriota:
• Disse estar de acordo com o Sr. Vilmar no que se refere às atividades
associadas à reciclagem de materiais. Explicou que a valorização dessas
atividades pode contribuir para estimular uma vocação presente no
território, bem como para favorecer a qualificação urbana e arquitetônica
no bairro Lagoinha. Ressaltou que os catadores, os ferros velhos e as
sucatarias foram estigmatizados quando da regulamentação da ADE
da Região da Lagoinha e que, atualmente, a economia associada à
reciclagem de material é considerada um negócio rentável e socialmente
importante.
• Em relação à questão do patrimônio cultural, ressaltou que é
importante que a FMC mude o procedimento de tombamento dos imóveis,
simplificando a metodologia, até mesmo pelo volume de imóveis com
processo de tombamento aberto. E que, por se tratar de uma área de
conjunto urbano, é importante que eles sejam analisados pelo seu valor
coletivo, pela sua inserção na ambiência urbana, e não individualmente.
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Segundo ele, “o pior dos mundos é o que está acontecendo hoje na
Lagoinha”.
• Finalizou apontando que o Plano é respeitoso e mais do que necessário
e que a equipe pode contar com a sua parceria.
Sr. Eduardo Fajardo:
• Retomou a fala e reforçou as manifestações do Sr. Vilmar e do Sr.
Leonardo Castriota. Afirmou que a questão da reciclagem é fundamental
e que deve ser tratada como um arranjo produtivo.
• Sobre o aluguel social, informou que o bairro Lagoinha, principalmente
nas porções próximas da avenida Antônio Carlos, possui uma localização
estratégica para atrair estudantes universitários.
• Sobre o patrimônio cultural, ressaltou a importância de valorizar
a ambiência da região da Lagoinha, bem como sua arquitetura
característica, inclusive com o restauro das ruas de paralelepípedo.
• Defendeu a importância da Casa da Loba.
Sra. Iracema:
• Finalizou apontando a pertinência da sugestão apresentada pela Sra.
Edwiges quanto à implantação de um parque linear. Neste sentido sugeriu
a definição de uma diretriz geral no contexto do Plano Centro-Lagoinha
que esteja associada à ADE do Vale do Arrudas, o que poderia, inclusive,
valorizar a proposta do parque no complexo da Lagoinha e promover
a estruturação de uma rede de áreas verdes. Desta forma, o parque
inicialmente proposto no contexto do Plano se configuraria como um
elemento de articulação do tecido urbano.
Reunião com representantes do Grupo de Pesquisa Indisciplinar da
Escola de Arquitetura da UFMG
Data: 04 de maio de 2021
Horário: 17h às 18:00h
Participantes:
• Arquiteta e Urbanista Gabriela Bittencourt, pesquisadora do Grupo
Indisciplinar
• Arquiteta e Urbanista Lara Pessi, pesquisadora do Grupo Indisciplinar
O Sr. Subsecretário de Planejamento Urbano, José Júlio, agradeceu a
presença das convidadas e informou que o objetivo do encontro era
conversar sobre as considerações acerca do Plano Centro-Lagoinha
apresentadas no ofício encaminhado pelo Grupo Indisciplinar. Na
sequência, o Sr. Diretor de Políticas de Planejamento Urbano, Tiago
Esteves, e a Sra. Gerente do Plano Diretor, Ana Carolina Soraggi,
comentaram os questionamentos e as sugestões contidos no documento
recebido. Informaram que os apontamentos apresentados estão alinhados
às propostas do Plano Centro-Lagoinha e também às expectativas da
equipe técnica da Suplan/SMPU. Ressaltaram que boa parte destes
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apontamentos já estavam contempladas na versão preliminar do Plano
que foi apresentada na Audiência Pública do dia 13 de abril de 2021 e que
algumas questões seriam melhor detalhadas na versão final do Plano.
Após o esclarecimento de algumas dúvidas indicadas no ofício recebido, a
palavra foi aberta para as convidadas.
A seguir será apresentada uma síntese das manifestações de cada
participante:
Sra. Gabriela Bittencourt:
• Afirmou que a carta foi enviada antes da realização da Audiência
Pública ocorrida no dia 13 de abril e que muitas perguntas e dúvidas já
foram preliminarmente abordadas e respondidas.
• Explicou que muitos dos pontos abordados na carta são intrínsecos
à aplicação do instrumento Operação Urbana Consorciada. Esclareceu
que Belo Horizonte já passou por outros processos de discussão sobre
operação urbana, que, por sua vez, “não necessariamente” foram
conduzidos nos moldes corretos, principalmente no que se refere à
participação social. Sendo assim, o Indisciplinar reforçou a importância do
caráter democrático da elaboração e execução do Plano.
• Ressaltou que a função do grupo é problematizar as propostas, mas
querem colaborar para uma construção conjunta.
• Ressaltou o caráter urbanístico do Plano, porém acredita que é
importante abordar de forma detalhada as questões que envolvem as
desigualdades e os conflitos sociais existentes na área trabalhada, com,
inclusive, apresentação de dados socioespaciais, do IQVU, e de como
essas dinâmicas irão funcionar no Plano.
• Afirmou que as propostas de Habitação de Interesse Social parecem
estar abrangentes inclusive por meio dos instrumentos urbanísticos que
serão aplicados.
• Considerou positiva a política de minimizar as remoções.
• Reafirmou que é necessário apresentar para a população as propostas
de maneira mais detalhada, para que as pessoas entendam melhor
como estão sendo servidas e citou, como exemplo, informações sobre os
equipamentos públicos que serão implantados.
• Fez referência ao Mercado da Lagoinha e questionou como esse e
outros equipamentos serão ativados;
• Afirmou que o grupo fez uma proposição de um centro integrado de
alojamento noturno para todos os gêneros. Informou que conhece o
trabalho que a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança
Alimentar e Cidadania (SMASAC) desenvolve na região, mas acredita
que, num projeto com um escopo como o do Plano Centro-Lagoinha, a
proposição desses centros integrados é essencial;
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• Por fim, ressaltou a importância de manter e afinar o diálogo e a
interação entre a PBH e a academia.
Sra. Lara Pessi:
• Concordou e reforçou a fala da Sra. Gabriela.
• Questionou se a ACLO foi substituída pela OUC Centro-Lagoinha.
Reunião com moradores do bairro Lagoinha e da Vila Pedreira Prado
Lopes
Data: 05 maio de 2021
Horário: 17h às 18:40h
Participantes:
• Olga De Souza, moradora do bairro Lagoinha e vice-diretora da Escola
Municipal Belo Horizonte
• Robson Meira, morador da Vila Pedreira Prado Lopes e representante do
• Jornal Comunitário Fala Pedreira
• Sarah Abuid, moradora do bairro Lagoinha presidente da Associação de
Moradores da Lagoinha
O Sr. Diretor de Políticas de Planejamento Urbano, Tiago Esteves, justificou
a ausência do Sr. Subsecretário de Planejamento Urbano, Sr. José Júlio,
agradeceu a presença dos convidados e informou que o objetivo daquele
encontro era esclarecer possíveis dúvidas sobre o Plano Centro-Lagoinha,
bem como ouvir as suas considerações visando o aprimoramento das
propostas.
A seguir será apresentada uma síntese das manifestações de cada
participante:
Sr. Robson Meira:
• Informou que a população da Pedreira Prado Lopes é favorável ao Plano,
mas que tem algumas preocupações.
• A primeira preocupação relaciona-se ao impacto que o adensamento
proposto poderá provocar na infraestrutura e nos equipamentos públicos.
Informou que os centros de saúde, o hospital e as escolas, bem como
outros equipamentos que atendem à população local não tem condições
de absorver mais usuários.
• A segunda preocupação diz respeito à proposta do Parque Lagoinha.
Afirmou que é necessário esclarecer essa proposição pois há o temor
de que o parque, como outros espaços presentes no território, seja
apropriado de forma inadequada.
• Sugeriu que algumas das demandas de urbanização da vila Pedreira
Prado Lopes previstas no Plano Global Específico (PGE) sejam
contempladas.
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• Sugeriu que as obras realizadas no contexto da Operação Urbana
Consorciada contratem mão de obra local, gerando trabalho e renda para
as pessoas que vivem na região.
• Sugeriu priorizar as famílias provenientes das vilas na oferta de
Habitação de Interesse Social que irão ocorrer na região.
• Sugeriu que o terreno da quadra atrás das EMEIS seja destinado à
produção de Habitação de Interesse Social. Informou que a área está
abandonada, o que gera transtornos para a população.
• No que se refere à gestão da OUC, afirmou que apoia a formação do
grupo gestor e espera que haja participação de representantes das
populações locais, principalmente das vilas presentes no território.
Sra. Olga de Souza:
• Afirmou que existem vários imóveis vazios na região da Lagoinha que
precisam de uma destinação adequada, como produção de habitação de
interesse social. Citou como exemplos a antiga loja da Centauro, o antigo
hospital Miguel Couto, o imóvel na esquina das ruas Bonfim e Botelhos, e
os lotes da Beprem na rua Jaguarão.
• Levantou a questão do impacto nos serviços públicos locais, lembrando
a necessidade de verificar a rede de drenagem na rua Bonfim.
• Ressaltou que uma questão importante e que deve ser abordada
no Plano diz respeito às empresas de ferro velho e de reciclagem,
principalmente as de reciclagem de papel, que geram grande impacto na
região.
• Informou, em relação aos aspectos urbano-ambientais da região,
que existe o Bosque do Conjunto IAPI e afirmou que o local deve ser
aproveitado e melhorado para usufruto da população local.
• Ressaltou a necessidade de preservação da área verde entre as ruas
Itapecerica e Sebastião de Melo (quintal da Casa da Loba) e de haver uma
transposição ou outra saída possível na rua do Serro.
• Ressaltou a possibilidade de voltar com o calçamento de
paralelepípedos ou poliédrico em várias vias da região, tais como a rua
do Serro e a rua Turvo, essa última, uma rua histórica, que dá acesso à
Pedreira Prado Lopes.
• Externalizou a preocupação com o uso a ser atribuído ao Parque
inicialmente proposto no Complexo da Lagoinha, para que não seja
indevidamente apropriado.
• Relatou que a população local está envelhecendo e, dessa forma, seria
necessário criar espaços amigáveis e agradáveis para esse público.
• Ressaltou que é importante considerar os movimentos locais como
Hortelões da Lagoinha e novas hortas que estão surgindo na região,
principalmente onde foi realizado o Circuito Urbano de Arte - CURA.
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• Afirmou que há uma concentração de instituições de atendimento às
pessoas em situação de rua nas proximidades da Igreja Nossa Senhora da
Conceição e que isso ocasiona um impacto no bairro, pois o local tornouse um ponto de permanência dessas populações vulneráveis. Esse fato
gera um conflito entre essas pessoas e a população residente no bairro.
Relatou que esses conflitos vêm aumentando durante a pandemia e que o
fluxo noturno das pessoas que vivem nas ruas cresceu na região.
• Por fim, apresentou algumas demandas imediatas que podem ser
resolvidas pelo poder público tais como: a necessidade de melhorar a
iluminação da rua Itapecerica; a necessidade de realização de limpeza
urbana diária em função dos resíduos gerados pela população em
situação de rua; e, ainda, a demarcação de uma área de caminhada no
quarteirão conformado pelas ruas Serro, Itatiaia, José Hildeu Gramiscelli
e Além Paraíba, principalmente para atender a um público mais idoso que
tem feito desse ponto local de caminhada.
Sra. Sarah Abuid:
• Informou que é moradora da rua Itapecerica há 48 anos e ressaltou sua
preocupação com o aumento da população em situação de rua e com os
vários impactos que isso gerou no bairro;
• Afirmou que é necessário atribuir uso adequado ao Mercado da
Lagoinha e sugeriu que ele seja reativado como um espaço voltado
para a comercialização de produtos oferecidos pelos moradores locais,
operando, inclusive, como uma ação de geração de renda para os
moradores da região da Lagoinha;
• Externalizou ainda, uma preocupação em relação ao tempo de execução
das obras e questionou como a comunidade poderá contribuir para que
elas aconteçam;
• Informou que os comerciantes locais têm interesse em contribuir com a
discussão e ressaltou a importância do diálogo com esses comerciantes
no âmbito das ações previstas.
Reunião com empreendedores e pessoas que atuam da região
Data: 06 maio de 2021
Horário: 17h às 19:30h
Participantes:
• Daniel Queiroga, criador do Blog Casas da Lagoinha
• Filipe Thales, representante do movimento Viva Lagoinha
• Paulo Pontes, proprietário da PPA Arquitetura
• Pedro Quintanilha, representante da QM Estúdio e do movimento Viva
Lagoinha
• Carlos Macieira, arquiteto e urbanista do movimento Viva Lagoinha
O Sr. Subsecretário de Planejamento Urbano, José Júlio agradeceu a
presença das convidadas e informou que o objetivo do encontro era
conversar sobre as considerações acerca do Plano Centro-Lagoinha
apresentadas nos ofícios e e-mails encaminhados pelos participantes.
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A seguir será apresentada uma síntese das manifestações de cada
participante:
Sr. Daniel Queiroga:
• Informou que apoiará o projeto desde que ele preveja equipamentos de
uso misto, para atrair moradores e consumidores para o bairro.
• Afirmou que é necessário haver um compromisso do Prefeito, dos
Secretários de Obras e Infraestrutura e da Política Urbana para garantir
que o projeto seja positivo para a Lagoinha ao longo do tempo, superando
as mudanças de gestão política.
• Ressaltou ser necessário cumprir o Plano Diretor Municipal, sendo que
nesta Lei é previsto o “Plano Diretor Local da Lagoinha” e que lhe parece
haver resistência da Secretaria Municipal de Política Urbana para efetivar
esse plano. Afirmou que o “Plano Diretor Local da Lagoinha” deveria ser
prioridade em relação ao Plano Urbanístico Centro-Lagoinha.
• Reconheceu que é possível que o “Plano Diretor Local” seja financiado
pela Operação Urbana Consorciada e, nesse sentido, informou que é
importante que seja pensado um desenho urbano e que deveriam ser
estabelecidas as diretrizes gerais que embasem, primeiramente, o “Plano
Local” e, posteriormente, o Plano Urbanístico.
• Declarou que todos os equipamentos indesejáveis na região Centro-Sul,
são colocados na Lagoinha, como estacionamentos de ônibus e ferrosvelhos.
• Acrescentou que é necessário estabelecer uma lei que oriente todas as
intervenções futuras na região da Lagoinha para garantir que a identidade
do local seja mantida a longo prazo, e que a essa lei deverá preceder um
plano urbanístico.
• Afirmou, ainda, que as pessoas que defendem a permanência e a
valorização dos ferros-velhos da Lagoinha são acadêmicos e não
moradores do local.
• Apresentou a vista satélite da região e apontou que os moradores de
diversas partes do bairro não se deslocam para a Praça do Peixe ou para
a Praça Vaz de Melo na área do Complexo Viário da Lagoinha. Tendo isso
em vista, ressaltou que a criação de uma conexão, mesmo que ativada
por comércio, que ligue a praça do Peixe à Rodoviária pode não ser muito
utilizada, a não ser que se pense também na reabilitação do entorno para
uso residencial e comercial.
• Reafirmou que o “Plano Diretor Local” seria importante para investigar
se a construção da passarela traria, ou não, benefícios para a região e,
finalmente, que o parque proposto pode se tornar mais um vazio urbano
como o parque do IAPI e a área em cima do túnel da Lagoinha. Ressaltou
que é necessário integrar a esses espaços elementos como escolas ou
um conjunto residencial.
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• Reforçou a necessidade de incentivar habitação na porção Sul da região
da Lagoinha.
Sr. Paulo Pontes:
• Ressaltou que o mais importante para a região da Lagoinha é propor um
desenho urbano para conectá-la à região central. Acredita que isso deve
ser feito a partir do plano local que, quando idealizado, se baseava em
dois pilares: a economia criativa e habitação digna.
• Relatou que quando foi elaborada a proposta para o concurso do Centro
Administrativo (concurso nacional realizado pela Prefeitura de Belo
Horizonte em 2014), foi proposto por ele um equipamento multifuncional
que unia a estação da Lagoinha à Praça do Peixe, composto por lojas,
escritórios, habitação e praças. Seguindo esse mesmo conceito, reafirmou
que é necessário conectar a Lagoinha ao centro, mas que uma passarela
não é o ideal.
• Ressaltou que é importante que a passagem entre a Lagoinha e o Centro
recupere uma vivência que já existiu naquele local e citou a praça Vaz de
Melo, que, segundo ele, possuía uma dinâmica intensa que foi “amputada”
pelos viadutos.
• Comentou que existe uma vivacidade na Lagoinha mas que é difícil
acessar em função das rupturas presentes no território.
• Comentou, concordando com a fala do Sr. Filipe (abaixo), que o carnaval
de rua é algo importante para a região, sendo necessário dar atenção a
isso.
• Ressaltou também a potencialidade turística do Cemitério do Bonfim.
• Reafirmou a fala do Sr. Daniel declarando que é necessário incentivar
a habitação na porção sul da Lagoinha para que a proposta da passarela
seja efetiva.
Sr. Filipe Thales:
• Afirmou que há uma “pulsação” na região da Lagoinha e que muitas
pessoas não acreditam, mas é possível fazer turismo na região.
• Apresentou os arquitetos parceiros do Viva Lagoinha, presentes
na reunião, e comentou que, juntos, estão propondo projetos para
melhorar a ambiência dos lugares que já existem, aproveitando as suas
potencialidades e tornando-os mais atrativos às pessoas, na linha da
economia criativa.
• Informou que conseguiram criar, junto com a Ambev, uma cerveja
com o rótulo chamado “Copo Lagoinha”, que conta a história do bairro e
comentou que Belo Horizonte, se comparada com outras capitais como
Rio de Janeiro e São Paulo, é mais difícil empreender. Mas afirmou que
entende a necessidade do diálogo com o poder público;
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• Ressaltou que as intervenções do CURA geraram movimentações
positivas entre os moradores e comerciantes locais e estão propondo
mais intervenções na região. Dessa forma, sustentou ser importante
que o Poder Público atue para potencializar tais movimentações que
buscam melhorias de acessibilidade, de ambiência urbana, atratividade de
pessoas, dentre outros fatores.
• Informou que há um grande déficit de banheiros públicos para atender a
população em situação de rua na região.
• Em relação ao patrimônio edificado, propôs a recuperação de imóveis
historicamente importantes por meio de retrofit e propôs uso de moradias
compartilhadas;
• Em relação ao carnaval, afirmou que há a intenção de criar, na Lagoinha,
no baixio do viaduto Angola, um espaço voltado para receber os ensaios
dos blocos de carnaval, com atividades durante o ano todo.
• Por fim, ressaltou a proposta que fizeram de um monumento em
forma de copo lagoinha, com anfiteatro e mirante e informou que ele foi
pensado como negócio. Afirmou que neste monumento foi previsto um
banheiro público para ser gerido por uma cooperativa de pessoas que
trabalham com materiais recicláveis e para gerar recursos para esse
público. E reafirmou a necessidade de trabalhar em prol da dignidade
dessas pessoas.
• Destacou que este monumento, projetado pelo Pedro Quintanilha, foi
pensado para colocar Belo Horizonte no mundo da criatividade, como o
CURA colocou a cidade na Street Art mundial;
• Finalizou externando que está em busca de apoio e confluência.
Pedro Quintanilha:
• Afirmou que as propostas apresentadas são muito coerentes mas que
concorda com as falas do Sr. Daniel.
• Reforçou a necessidade de efetivação do Plano urbanístico e informou
que se preocupa com projetos que são “bonitos no papel”, mas que não
funcionam na prática.
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6.
Considerações
finais
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Fotografia 06: Complexo da
Lagoinha. Fonte: BH Uma Foto
Por Dia.

06.

O Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha foi desenvolvido
após a aprovação da Lei Municipal nº 11.181/2019, o novo Plano Diretor
de Belo Horizonte, que se baseia nos princípios de Função Social da
Propriedade e da Cidade e de Gestão Democrática, nos termos do Art. 182
da Constituição Federal de 1988 e do Art. 2º da Lei Federal nº 10.257/2001
- Estatuto da Cidade, bem como nas disposições da Nova Agenda Urbana
(NAU) e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Dessa
forma, o Plano Centro-Lagoinha está alinhado com estes princípios e
foi construído de forma participativa, com a colaboração de setores
empresariais, da academia, de moradores e de usuários da região, como
explicitado neste relatório.
A trajetória de construção do Plano Centro-Lagoinha foi de ampla
participação coletiva, pois foram realizadas discussões públicas e a
comunidade foi ouvida em várias ocasiões. Mesmo após o término das
reuniões e das audiências públicas previstas, foram realizados novos
encontros depois do recebimento de comentários e sugestões por parte
de setores específicos. Destaca-se, portanto, que o processo democrático
e republicano garantiu a participação de munícipes e, efetivamente, várias
propostas foram incorporadas ao documento final e outras, presentes
desde o princípio, foram aprimoradas pela participação popular.
Pode-se dizer que o Plano foi elaborado de forma participativa desde
a sua concepção, pois as propostas preliminares foram baseadas em
projetos anteriores, construídos com a participação da sociedade.
A partir daí, a gênese do Plano, com seu esboço e as suas primeiras
intenções, tornaram-se públicas na audiência pública realizada no dia
12 de dezembro de 2019. Todavia, como explicitado neste documento,
a pandemia de Covid atrasou outros encontros públicos que só foram
retomados em 2021 com a Pesquisa de Percepção, nas etapas quantitativa
e qualitativa. No dia 13 de abril de 2021 foi realizada a segunda Audiência
Pública para apresentação e discussão da versão preliminar do Plano
Centro-Lagoinha e, posteriormente, foram realizadas novas reuniões
para discutir as dúvidas, as propostas e as sugestões enviadas para a
Prefeitura na sequência do evento. Reitera-se que todo esse processo
contou com a participação de diversos setores da sociedade e de
representantes com atuação na área.
O retorno da comunidade, bem como a riqueza da participação, mostra
como o processo de participação popular foi bem sucedido e contribuiu
de forma imensurável para versão final do Plano, além da Matriz de
Impactos e do Prognóstico que integram o seu Estudo de Impacto de
Vizinhança (EIV), bem como as diretrizes que integram o Programa de
Atendimento Econômico e Social - PAES.
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