
NOVO CENTRO CULTURAL, REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO CAFEZAL E DIRETRIZES PARA A 
IMPLANTAÇÃO DE NOVO PARQUE NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, MG.
A proposta parte da Associação de moradores da vila Santana do Cafezal, cuja sede é composta 
por uma edificação térrea e um terreno aos fundos, que comunica com a Praça do Cafezal, no 
Aglomerado da Serra, Belo Horizonte, MG.  O projeto transforma a edificação existente em um novo 
centro cultural que oferece um programa diversificado para a comunidade nos segmentos de cultura, 
educação, música, economia, saúde e bem estar. O novo edifício cria conexões com seu entorno 
imediato, explorando o recurso de fachadas ativas em todos os acessos. Para viabilização construti-
va, o projeto é concebido de maneira que sua execução pode ocorrer por etapas, e explora a técnica 
construtiva predominante no Aglomerado e sugere a autoconstrução por meio de mutirões, processo 
que fortalece a identificação dos usuários com o edifício. 
A proposta também aborda o aspecto urbanístico do entorno e requalifica a praça do Cafezal, que 
ganha uma quadra poliesportiva e outra de areia, pistas de skate, banheiros públicos, circuito para 
corridas e caminhadas, e para ativar uma área em desuso é implantado um grande palco livre, inspi-
rado no baile funk da Serra. O palco se transforma em um desenho de piso que contamina a praça e 
se estende até a rua Serenata (Beco Passarela), polo comercial e cultural local, alvo de intervenções 
como desfiles de moda. A faixa Norte da praça possui forte potencial de visadas, e recebe neste pon-
to uma sequência de unidades de habitação, com terraço público  acessado pela praça, como uma 
extensão da mesma, o que garante a visada permanente para a cidade e evita o enclausuramento 
da praça por ocupações que estão em processo de crescimento.

01. Perímetro
Definição dos limites do parque com a implantação de intercep-
tores de esgoto e via perimetral do parque.

Fachada existe Pátio interno existente Reservatórios existentesProposta Proposta Proposta (Capela velório e praça) Croqui conceitual sobre foto - mirantes no parque

DIRETRIZES PARQUE

CENTRO CULTURAL E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA
01. Centro Cultural;
02. Mirantes;
03. Ponto Comercial;
04. Palco / passarel;
05. Praça do Cafezal requalificada;
06. Terraço das unidades de habitação como extensão da praça;
07. Unidades de habitação de interesse social;
08. Horta urbana;
09. Via proposta;
10. Início do parque;

02. Vias
Implantação de novas vias, rede de infraestrutura, e conexões 
dos becos sem saída com novos percursos do parque.

03. Habitação
Implantação de unidades habitacionais para relocação de mo-
radores de área de risco no interior do parque e recepção de 
novos moradores.

04. Relocação de moradores
Os moradores de áreas de risco são relocados para as novas 
unidades habitacionais, em regiões próximas às moradias origi-
nais, mantendo os vínculos com moradores e com o local.

05. Vias internas e programa
Processo que torna o parque ativo com a implantação de vias 
internas que estabelecem conexões com seu entorno e possi-
bilita novos fluxos, além de áreas públicas livres para apropria-
ções diversas e manifestações culturais.

05. Cursos d’água
Com todo a rede de esgoto sanitário em funcionamento, se inicia 
o processo de recuperação dos quatro cursos d’água e suas res-
pectivas nascentes, que futuramente poderão ser fontes de lazer 
para a comunidade local e visitantes, enriquecer a fauna, flora e 
microclima local.

Centro-sul

Aglomerado 
da Serra

VILAS:
01 Marçola / 02 N. Sra. de Fátima / 
03 Santana do Cafezal / 04 Fazendinha /
05 Novo São Lucas / 06 N. Sra. da
Aparecida / 07 N. Sra. da Conceição

Sede da associação de moradores da 
Vila Santana do Cafezal, a ser trans-
formada no novo centro cultual.
Reservatórios desativados, a serem 
transformados em um espaço para 
velórios e praça.
Praça do cafezal, a ser requalificada.
Área de implantação do parque.

Área detalhada da proposta, que con-
templa o centro cultual, requalificação 
da praça do Cafezal, transformação dos 
reservatórios desativados em um espa-
ço para velórios e praça, unidades de 
habitação de interesse social.

Área detalhada da proposta, 
representada na imagem in-
ferior da prancha.

Área de implantação do parque, apre-
setado em forma de diretrizes para o 
presente trabalho.

Área da proposta

Perspectiva Perspectiva do contexto atual

Belo Horizonte

Av. Afonso Pena

Av. dos Andradas

Av. Mem de Sá

Rua Palmira
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Como resposta à demanda de uma capela velório relatada pela comunidade,  a proposta envolve a 
transformação de um grande reservatório metálico de água potável em desuso em um espaço para 
velórios, além da requalificação de seu entorno com a implantação de uma praça, que dá um novo 
acesso ao centro cultural e à praça do cafezal por meio de um percurso acessível intercalado com 
mirantes.
Com a elaboração do diagnóstico urbano e aprofundamento em dados técnicos, foram levantadas 
questões ambientais importantes a serem contempladas, mesmo que em nível de diretrizes para a 
área de influência do projeto. A área de implantação do centro cultural e praça do cafezal conformam 
um divisor de águas pluviais, que configuram subsequentemente eixos de drenagem natural, e se 
comunicam com quatro nascentes e cursos d’água que desaguam no Ribeirão Arrudas, conjunto 
que estabelece uma sub bacia completa na região, com algumas edificações já executadas e sem 
redes de esgotamento sanitário tratado. Ao associar estes dados, o parque vem como solução para 
a recuperação completa dos cursos d’água e de toda a sub bacia, estabelece conexões urbanas de 
becos e vias sem saída, implanta interceptores de esgoto em seu perímetro associados a percursos 
peatonais, recupera a flora e fauna, contribui para a drenagem urbana,  abre espaço para atividades 
de lazer, esportes e economia, além de favorecer o microclima local e o bem estar e saúde dos 
moradores.
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Interligação do beco Serenata (“Passarela”, como é chamado) com a praça através de um dese-
nho de piso, materialidade e cor. 

O novo palco é implantado entre duas arquibancadas de gabião com o topo de argamassa arma-
da, que também atua como contenção ao pé do talude existente. As arquibancadas, além de atuar 
como mobiliário urbano, permitem que apresentações ocorram  entre as quadras com o público no 
palco e arquibancadas, ou vice versa.

A implantação do novo centro cultural preserva o uso 
da edificação existente no processo de construção, 
estratégia que contempla uma nova estrutura exter-
na à edificação. Parte das alvenarias de vedação 
são demolidas para a inserção de portas articuladas 
(camarão) com o objetivo de maior integração e fle-
xibilidade dos ambientes no nível térreo.

Toda estrutura é concebida em concreto armado moldado in loco, técnica predominante no aglomerado, 
que favorece o precesso da autoconstrução, assim como elementos de vedação, executados com tijolo 
maciço aparente.

O Centro Cultural explora sua condição de edifício voltado para o público, e cria conexões entre 
vias e praças. Todos os acessos são associados com fachadas ativas, e possuem um programa 
com funcionários e atendimento ao público, que controla naturalmente o edifício.

Transformação de um dos reservatórios desativados em uma capela velório e implantação de 
nova praça.

Nova via proposta.

A conexão pública entre a nova via e a praça é projetada por meio de uma escada integrada com 
uma horta urbana.

A implantação das unidades de habitação de interesse social, cujo terraço é público e acessado 
pela praça, além de estabelecer visadas permanentes para a cidade, conecta a praça à nova via 
proposta. Esta conexão pode ser pública, privada, ou intermediária. O projeto deixa em aberto 
estas possibilidades para futuras discussões entre os moradores.

A integração entre a capela velório e sua praça, centro cultural e praça do Cafezal e promovida por 
um percurso acessível, conformado por rampas e mirantes.

Novo circuito para caminhadas e corridas.
Quadras poliesportiva e de areia, com orientação Norte-Sul.

A integração contém um traffic calming sobre a via existente, região que possui um posto de saúde 
e bancas de comércio local.
O percurso se encerra na praça com um grande palco livre para shows e apropriações. A escolha 
do local de implantação tem como objetivo a ativação de uma área em desuso na praça.
Requalificação do traçado pré existente que permite a conexão direta entre vias existentes.
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04 Salas comerciais

Sala de aulas teóricas

Recepção

Varanda Salão para velórios

PLANTA EL 0,00 (Nível Praça)

PLANTA EL +6,30

PLANTA EL +11,00 (Nível Rua Serenata)

PLANTA EL +15,10 (Nível Rua Serenata)

NIVEL 0,00

NIVEL +6,30

NIVEL +11,00

NIVEL +15,10

CAPELA VELÓRIO

CAPELA VELÓRIO
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Cozinha funcionários

Balcão de atendimento

Oficina multiuso

Dinâmicas em grupo Sala de apoio

I.S. acessíveis

Depósito

Depósito

Recepção Instalações sanitárias

Depósito

IS e vestiário acessível

Despensa

Reuniões Lanchonete

IS e vestiários masc / fem.

Cozinha escola

Hall / varanda Reservatório de água

Horta

Lanchonete

Administração Circulação coberta

Praça

Piscinas

I.S. Masc, Fem, PNE

Assistência jurídica e social

Depósito

I.S. e vestiários Fem. / Masc.

Apoio para eventos

Depósito

A.R.S.

Cozinha para funcionários

Pátio interno

I.S. e vestiário PNE

Laboratório de informática

Centro de produção musical
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Edificação existente com estrutura preservada

Cobertura com colchão de ar ventilado.
Platibanda de tijolos maciços assentados com espaçamento para ventilação.

CENTRO CULTURAL

CENTRO CULTURAL (AMPLIAÇÃO)
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CAPELA VELÓRIO (AMPLIAÇÃO)

CAPELA VELÓRIO
A transformação do reserva-
tório em uma capela velório 
passa pelo processo de ade-
quação de conforto ambien-
tal, com a abertura 4 grandes 
portas e 8 janelas na parte 
superior, além de abertura 
zenital para a exaustão de 
ar quente. A proteção contra 
insolação direta nas laterais 
é feita pela laje de cobertura 
que atua como brise, e que 
possui uma massa de vege-
tação que também faz a pro-
teção contra insolação direta 
nas faces laterais.

CAPELA VELÓRIO

NORTE

Cobertura de telhas
translúcidas sobre o vazioPredisposição para montagem de paineis fotovoltaicos.

CENTRO CULTURAL

PRAÇA DO CAFEZAL

UNIDADES DE HABITAÇÃO
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EDIFÍCIO DE UNIDADES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

O edifício destinado a habitação de interesse social possui uma cobertura tipo terraço de uso público, conectado à praça 
do Cafezal, cuja estratégia se relaciona em tornar o potencial de visadas da praça permanente, uma vez que a crista 
do talude está sobre processo de ocupação, o que gera o confinamento da praça. Com o terraço público, também pode 
ser explorado o potencial de conexão com a nova via perimetral do parque, através das circulações verticais do edifício, 
opção que pode ser utilizada ou não, deixando a decisão livre para os moradores. A estrutura do edifício é concebida em 
uma sequência de alvenarias estruturais no sentido Norte-Sul, deixando as fachadas Norte e Sul livres para aberturas, 
que proporcionam ventilação cruzada em todas as unidades além de liberar a visada norte, que é de grande potencial. 
Todas as lajes são de painel treliçado, com sentido de armação perpendicular às alvenarias estruturais. O interior das 
unidades é subdivido com alvenarias  hidráulicas na mesma projeção em todo o edifício, que se estende verticalmente 
até a cobertura, onde os reservatórios são locados sobre pérgulas que possuem um shaft na posição central. Outra 
divisão proposta para os ambientes internos, é que estes sejam definidos com o próprio mobiliário, que favorece a 
flexibilidade e mutabilidade dos ambientes, inclusive permite que a sala seja transformada em um ponto comercial que 
se conecta diretamente com a circulação horizontal comum do prédio. A implantação do edifício também tira partido ta 
topografia, em que o platô é locado em uma cota altimétrica que dispença grandes movimentações de terra e mantem 
o terraço em um nível levemente inferior à praça, deixando a visada da praça livre. O nível térreo recebe pontos comer-
ciais. O talude existente localizado entre a praça e o edifício, nos pontos em que houve a necessidade de contenções, 
é proposto um sistema de gabião intercalado com jardins.


