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A rua Sapucaí se localiza na divisa entre 
os bairros Floresta e Centro, na regional 
Centro-Sul de Belo Horizonte. A rua 
possui aproximadamente 600m de 
comprimento e 16m de largura e é 
margeada pelas avenidas do Contorno, 
Assis Chateaubriand e Francisco Sales.

A rua dá acesso à Estação Central do 
metrô, através das famosas escadas 
coloridas.
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mirante urbano

renovação urbana
Por muitos anos as edificações desta 
rua foram abandonadas e fechadas 
para uso, o que vem sendo 
gradualmente modificado, por meio de 
ações de ocupação e de lazer 
temporárias, substituição de usos e 
promoção de eventos diversos. 
Aos poucos a rua Sapucaí foi se 
transformando em um local de 
encontro e ponto turístico da cidade.

A rua Sapucaí, se localiza em área 
topograficamente mais elevada e 
funciona como um mirante para o 
centro da cidade. Com o Projeto Cura, 
o observador tem uma visão e 
experiência singular de observação do 
conjunto a partir desse mirante, 
proporcionando uma nova experiência 
estética a da rua. 

Foto: Qu4rto Studio/Acervo Belotur



área cultural

A rua Sapucaí está inserida na Zona 
Cultural da Praça da Estação, parte dela 
no Conjunto Urbano Praça Rui Barbosa 
e Adjacências e parte no Conjunto 
Urbano do Bairro Floresta. 

A balaustrada ao longo da rua é 
classificada como bem cultural e 
urbanístico e a rua Sapucaí é 
considerada hoje como um ponto 
turístico e um local de encontro em 
uma das regiões culturais mais 
efervescentes da cidade, cheio de 
opções gastronômicas, culturais e de 
ocupação do espaço público. 

Imagem: Multicult.cc



pólo gastronômico
A rua contempla cerca de 11 restaurantes 
e bares, além de ser um ponto de 
comemorações e encontros de amigos na 
própria rua.

Durante a pandemia, alguns bares se 
reuniram e solicitaram a ampliação da área 
de mesas e cadeiras, implantando um 
espaço operacional na via de quinta a 
domingo.

Foto: Oncototravel



eventos
Ao longo do ano, ocorrem vários eventos 
culturais, como: shows, peças de teatro, 
ensaios de bandas, danças, etc. 

carnaval

A rua é um dos principais pontos turísticos 
no Carnaval de Belo Horizonte.

queima de fogos

todos os anos, no Ano Novo (Reveillon), 
emissoras de TV, em parceria com a PBH, 
promovem shows e uma famosa queima 
de fogos na Praça da Estação. Logo, várias 
pessoas vão até a Rua Sapucaí para 
assistirem esse evento, que já virou 
tradição. 

 

Foto: Micropolis



Rua Sapucaí

Av. Assis Chateaubriand

Ru
a 

Ta
ba

ia
re

s

Ru
a 

Ta
pu

ia
s

Av. F
rancisco Sales

Rua Urucuia

Residencial

Comercial

Misto

Escola/ Faculdade

LEGENDA
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Dorsé (S.271),
Xangô (S.281),

Burgers Club (S.285)
Gula.com (S.153)

VLI (S.383),
AeC (S.429),

Sapucaí 499 (S.499),
Mi Corazón (S.511) + parklet,

Botequim Sapucaí (S.523),
Sirene Fish&Chips (S.535),
Panorama Pizzaria(S.533)

Trip food (T73) 

Estácio de Sá (FS.23),
Unicesumar (S.105),

Colégio Nossa Senhora das Dores (FS.77)
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Sentido Trânsito

Circulação de pedestres 
para acesso ao metrô a 
partir do ponto de ônibus

Circulação linhas de ônibus 
trecho da Sapucaí

Acesso de garagem
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Apesar da importância e do potencial da rua Sapucaí como mirante cultural e ponto turístico da cidade, a via não apresenta espaços qualificados para 
uso e apropriação dos moradores e visitantes. Composta por passeios estreitos, duas faixas de rolamento, uma faixa de estacionamento paralelo e uma 
faixa de estacionamento a 45º,  a via tem sua maior parte destinada aos veículos. 

conflito
Por se tratar de uma via plana e longa, com sinalização deficiente, os carros passam com velocidade alta. Nos finais de semana as pessoas se 
aglomeram na via (espaço operacional) e no passeio, o que torna-se um conflito com a circulação e estacionamento de veículos. 

situação atual

Foto: Google Street View



situação atual
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ESTUDO
EM DESENVOLVIMENTO



REFERÊNCIAS

Superquadras - Barcelona

Uma em cada três quadras da 
região central de Barcelona será 
transformada em eixos verdes que 
vão priorizar pedestres e ciclistas.

Nestas vias, 21 cruzamentos serão 
transformados em espaços públicos 
de forma que todos que estiverem 
na região tenham acesso a um 
pequeno parque a menos de 200 
metros. 

A ideia por trás dos super 
quarteirões é tirar espaço dos 
carros e destinar para as pessoas, já 
que 60% do espaço público é 
atualmente ocupado por 
automóveis.

Imagens: Archdaily



Superquadras - 
Barcelona

Fotos: Archdaily



referências

Rio de Janeiro 

Antuérpia, Bélgica

Copenhague, Dinamarca

Fotos: Urb-I



PROPOSTA
EM CONSULTA

Foto: Cura
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A PBH está realizando estudo para propor a implantação de uma via de 
pedestres nos três primeiros quarteirões, entre as avenidas Assis 
Chateaubriand e Francisco Sales. Com o redesenho do espaço, a 
proposta inclui área de permanência, mobiliário urbano, arborização e 
paisagismo, arquibancada mirante, quiosques comerciais com banheiro 
público, e ainda, prevê acesso local para carros das garagens existentes e 
vagas de carga e descarga.

Estação CentralM

proposta



Estação Central
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rua Sapucaí - materiais

[1] pedra portuguesa [2] concreto polido [3] intertravado [4] gramado

[1]

[2]

[3]
[4]

2m

4m

7m

2m
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rua Sapucaí - mobiliários
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situação atual
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Rua Tapuias
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situação atual
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Dê a sua opinião sobre a proposta, preencha o formulário 

https://forms.gle/Rx2Cc3fYisdr8v2x6

https://forms.gle/Rx2Cc3fYisdr8v2x6

