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O Mercado Distrital do Cruzeiro foi projetado pelo 
renomado arquiteto mineiro Éolo Maia, em parceria 
com Alvimar Machado, em 1972.  As obras foram 
concluídas e o espaço inaugurado em dezembro de 
1974 pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
ocupando parte do local onde antes se localizava a 
favela Pindura Saia (que foi substituída pelos valo-
rizados Bairros da Serra e do Cruzeiro, situados na 
Região Centro Sul de Belo Horizonte/MG). Durante 
toda a sua trajetória o espaço não recebeu qualquer 
investimento do poder público para sua manutenção 
e conservação, resultando na situação atual:  ins-
talações precárias e descaracterização do objeto 
arquitetônico. Faz-se urgente uma intervenção no 
sentido de recuperar e revitalizar o Mercado. 

O projeto de Revitalização do Mercado Distrital do 
Cruzeiro é norteado por três principais eixos: pre-
servação e revitalização do edifício existente, um 
patrimônio de Belo Horizonte; preservação e po-
tencialização do uso do Mercado como mercado; e 
adequação da edificação na paisagem, ao entorno e 
dentro dos princípios de sustentabilidade.

Para atingir estes objetivos está prevista a preserva-
ção da altimetria e volumetria da edificação existen-
te original (projetada pelo arquiteto Éolo Maia) e a 
manutenção da visada da Serra do Curral, outro pa-
trimônio importante em evidência na área de visibili-
dade, refutando-se qualquer intenção de verticaliza-
ção da ocupação bem como da criação de volumes 
em primeiro plano ao edifício existente. Busca-se 
aqui uma intervenção mais silenciosa e harmôni-
ca com a paisagem; a relação entre o existente e o 
novo é “pacífica” e gentil. 

Por outro lado, o programa previamente definido di-
reciona para a necessidade de adensar substancial-
mente a área construída, para que as intervenções 
sejam viáveis economicamente dentro de um plano 
de negócios para concessão (aumento da ABL), e 
que as questões técnicas e funcionais necessárias 
para as múltiplas atividades do Mercado possam ser 
atendidas.  O desafio posto coloca a dialética entre 
densidade da área construída e baixo impacto na 
paisagem e no edifício existente a ser preservado. 
Para solucionar este desafio fixou-se a altimetria da 

cobertura do mercado como limite do volume a ser 
edificado. Além disto foi proposto os estacionamen-
tos em semi-subsolos possiblitando a preservação 
dos vazios e a criação de praças/esplandas para la-
zer, permanencia e espaço para manifestações cul-
turais.

Tendo em vista o aumento da área locável, criou-se 
um pavilhão rente ao talude de fundos do terreno 
(divisa com Parque Amílcar Vianna Martins), com 
piso nivelado ao piso existente do mercado para que 
houvesse total integração de circulação e comércio. 
O novo volume deveria ser gentil e respeitoso com 
a edificação existente, e para isto o pavilhão possui 
um alinhamento preciso de sua empena de fachada 
em relação à empena do edifício existente.  

O projeto prevê a abertura das circulações de forma 
mais generosa, desobstrução das vistas, criação de 
várias praças (internas e externas) e livre fluxo para 
todos os sentidos, além de privilegiar estratégias de 
iluminação e ventilação natural, principalmente nas 
áreas de compras e permanência.
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Mercado Distrital do Cruzeiro - Belo Horizonte, MG (1974)
Foto: Antônio Faria e Éolo Maia 
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Área bruta contruída:         35.430 m²
Área bruta locável:               8.490 m²
Área urbanizada:                  8.440 m²
Terreno:                              19.100 m²
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O sistema estrutural das novas construções acima do 
solo estão previstas em Madeira Laminada Colada 
(MLC). O uso deste sistema tem como objetivo diferen-
ciar e dialogar com o projeto original do Arq. Éolo Maia 
que é em estrutura metálica. Desta forma conseguimos 
marcar a temporalidade da intervenção contemporânea 
sem criar falsos históricos. Além disto, esta escola ali-
nha-se com as demandas de um sistema construtivo 
sustentável, industrializado, renovável e eficiente. 

A madeira possui benefícios que vão além do alto valor 
estético, entre elas destaca-se: propriedade acústicas, 
alta capacidade de carga, baixo peso próprio, resistên-
cia ao fogo e estabilidade dimensional.  Além de ser um 
sistema renovável na natureza, o processo de fabrica-
ção da MLC consome pouca energia, sendo 24 vezes 
menor que o aço e 5 vezes menor que o concreto. Es-
tas características serão fundamentais nas certificações 
ambientais da obra.

Do ponto de vista da viabilidade econômica, o fato do 
MLC ser sistema industrializado de rápida execução 
possibilitou diminuir substancialmente o tempo de obra 
ajudando a potencializar a taxa interna de retorno (TIR) 
do empreendimento.

Além da estrutura principal em MLC, a madeira será 
amplamente utilizada, desde o mobiliário, o sistema de 
boxes com CLT e MLC, decks, pergolados e um siste-
ma de lajes de madeira das sobrelojas conhecido “dalle-
-bois. O “Dalle-bois” é um sistema estrutural de encaixe 
de peças madeira macho/femea, de rápida execução e 
flexível as diversas demandas.

ESTRUTURA E A MADEIRA


