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ANÁLISE DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE VIAS INSERIDAS EM CONJUNTOS URBANOS 
PARA PRIORIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO. 
 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Em 12/02/2021 foi encaminhado à Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público/DPCA, 

via e-mail do protocolo, proposta de intervenção nas calçadas no trecho da Avenida Afonso Pena, 

entre Rua da Bahia e Avenida Carandaí, como parte do projeto de priorização do transporte 

coletivo no corredor da Avenida Afonso Pena. O material foi encaminhado pela Empresa de 

Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS para que o Conselho Deliberativo de 

Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte/CDPCM-BH analisasse este como um projeto 

piloto. A partir das diretrizes estabelecidas a BHTRANS desenvolveria o projeto para o restante da 

via. 

A proposta objetivava melhoria das condições de acessibilidade e mobilidade e foi 

desenvolvida a partir de analise de indicadores, estudos e projetos em andamento e/ou em 

desenvolvimento e tendências consolidadas. Foram apresentadas as compatibilizações da proposta 

com o calçamento em pedra portuguesa no trecho do Parque Municipal. O Conselho a analisou e 

aprovou o projeto através da Deliberação nº007/2022, a saber: 

 

Deliberação n.º 007/2022  
Análise e deliberação sobre Priorização do Transporte Coletivo no corredor da Avenida 
Afonso Pena (quarteirão entre Rua da Bahia e Av. Carandaí) - Projeto piloto da BHTRANS. 
Relatoria: Márcia Mourão Parreira Vital. 
 - Deliberou pela aprovação do Parecer da Conselheira Relatora, que aprova a proposta 
apresentada, desde que seja considerada apenas a remoção das partes necessárias à 
implementação da acessibilidade, e que sempre que possível, seja previsto o deslocamento 
das faixas de concreto e ladrilho tátil para as partes em pedras brancas, minimizando os 
cortes nos desenhos florais. Caso os trechos apresentem peças soltas ou buracos, que eles 
sejam recuperados com as pedras eventualmente removidas para a implantação da 
acessibilidade, buscando-se a utilização das pedras originais em toda a reintegração da 
calçada original do trecho. Chama a atenção também para o fato de que o projeto em 
questão também deve ser objeto de análise pelo IEPHA-MG, já que está em área de 
tombamento estadual. A conselheira aponta, ainda, para a necessidade da incorporação, ao 
projeto, das propostas das ciclovias previstas para o trecho em questão. A conselheira 
recomenda, também, que, tanto o projeto executivo referente ao trecho ora analisado, 
como as demais propostas referentes ao restante da Avenida Afonso Pena, sejam 
analisadas diretamente pela equipe técnica da DPCA, sem necessidade de retorno ao 
CDPCM-BH, caso sejam atendidas as referidas diretrizes. 
 

Em março de 2022 foi encaminhado para a DPCA, através do protocolo nº 0104/2022, 

projeto de adequação de várias vias inseridas em Conjuntos Urbanos protegidos para priorização 

do transporte coletivo.  
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A análise do projeto pela Diretoria se iniciou pelo trecho restante da Avenida Afonso Pena 

avaliando se as diretrizes deliberadas pelo Conselho em 2021 estavam sendo atendidas bem como 

se a proposta atendia também as demais diretrizes do Conselho.  

A partir desta análise, a DPCA aprovou parcialmente o projeto do trecho da Avenida 

Afonso Pena com as seguintes recomendações: 

- caso seja prevista relocação de bancas de revistas/jornal em frente a imóveis tombados 

ou com processo de tombamento aberto, a DPCA deverá avaliar a localização, em atendimento à 

Lei nº3802/84, artigo 17; 

- os trechos das calçadas ainda revestidas com as lajes originais em pedras deverão ser 

preservados, em atendimento à Deliberação nº068/2011, do CDPCM-BH; 

- os meios-fios em gnaisse deverão ser preservados, não devendo ser substituídos ou 

suprimidos e nem pintados, exceto nos locais previstos em projeto para entrada e saída de 

veículos e de acessibilidade nas calçadas onde deverão ser rebaixados. Em caso excepcional da 

não utilização dos meios-fios existentes deverão ser encaminhados para armazenamento da PBH. 

Os referidos gnaisses armazenados pela PBH deverão ser obrigatoriamente utilizados na 

recomposição e reexecução de calçadas na região do Bairro dos Funcionários, dentro do limite da 

Avenida do Contorno e nos Conjuntos Urbanos protegidos, em atendimento à Deliberação 

nº068/2011, do CDPCM-BH. 

O projeto apresentado também previa a alteração de geometrias dos quarteirões fechados 

e calçadas dos cruzamentos da Praça Tiradentes, Praça Coronel Benjamim Guimarães (praça ABC) 

e Praça Governador Milton Campos. A Diretoria não aprovou a alteração destas geometrias tendo 

em vista que a Deliberação nº033/2000 do Conselho, que aponta diretrizes para o Conjunto 

Urbano Avenida Afonso Pena e Adjacências, define estas áreas como espaços simbólicos e/ou 

polarizadores “assim denominado por ser o espaço urbano que apresenta grande relevância para a 

cidade, tanto por seu valor histórico-urbanístico quanto por suas praças e por seus espaços 

edificados, que, ao longo do tempo, incorporaram-se ao imaginário coletivo e à configuração da 

cena urbana”. 

A DPCA solicitou que a proposta fosse alterada e, diante da necessidade expressa da 

BHTRANS na manutenção do projeto como apresentado, faz-se necessária a análise do Conselho. 

Assim, a Diretoria de Patrimônio analisou a proposta por completo e apresenta os pontos 

que entende que o projeto conflita com as diretrizes do Conselho. 

 

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

 

Conforme memorial descritivo apresentado, a priorização do transporte coletivo é um dos 

eixos do Plano Municipal de Mobilidade – PlanMob-BH – que foi incorporado pelo Plano Diretor (Lei 
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11.181/19). Além desta, outra premissa deste plano municipal é a priorização do transporte 

individual não motorizado, ou seja, o incentivo à utilização de bicicletas e dos deslocamentos a pé.  

O Plano Diretor vigente, que é fruto da IV Conferência Municipal de Política Urbana, 

realizada em 2014, indica algumas vias como parte da rede estruturante de transporte coletivo, 

assim como vias que devem receber tratamento de calçadas e adequações para o transporte 

coletivo. No Plano Diretor há também vias indicadas como rota cicloviária e, para isto, deverão 

receber adaptações, assim como outras classificadas como uma “conexão verde”, onde devem ser 

previstas iniciativas para preservação e ampliação das áreas vegetadas.  

Buscando atender esta demanda do Plano Diretor, o material protocolizado é composto de 

67 arquivos, totalizando mais de 200 pranchas de projeto. 

O material, bastante detalhado, revela que foram realizados minuciosos levantamentos das 

vias, assim como foram realizados estudos de tráfego objetivando a diminuição no tempo das 

viagens do transporte coletivo através da implantação de faixas exclusivas e alteração de sentido 

de algumas vias, objetivando a diminuição do tempo em espera do sinal. O projeto prevê 

adequação para acessibilidade nos cruzamentos das vias, bem como instalação de faixas 

direcionais, demarcações e sinalizações de faixas exclusivas de transporte coletivo, ciclovia e 

indicação da localização das placas de trânsito. São previstas algumas áreas ajardinadas, em 

pequenos trechos, ao longo das vias. 

 

Recorte do projeto no trecho da Avenida Assis Chateaubriand no cruzamento com a Rua David Campista 

para ilustrar a apresentação do projeto de geometria. Pode-se observar as adaptações para acessibilidade. 

Fonte: material fornecido pelo requerente. 
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Detalhes da acessibilidade apresentados na prancha para ilustrar a apresentação do projeto. Fonte: 

material fornecido pelo requerente. 

 

Recorte do projeto no trecho da Avenida Assis Chateaubriand no cruzamento com a Rua David Campista 

para ilustrar a apresentação do projeto de sinalização Fonte: material fornecido pelo requerente. 
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A DPCA analisou a proposta globalmente a fim de identificar possíveis interferências do 

projeto nas ambiências/leituras dos Conjuntos Urbanos protegidos em que se inserem. Abaixo 

descrevemos as intervenções que entendemos ser necessária a análise do Conselho: 

1 - Alteração da geometria das vias das Praças Tiradentes, Benjamin Guimarães (ABC) e 

Milton Campos. 

O projeto apresentado prevê a alteração da geometria destas esquinas, diminuindo a 

curvatura nas esquinas e criando ilhas para facilitar a travessia de pedestres. Ao se alterar estas 

geometrias, há uma pequena diminuição na área de praça destes quarteirões, conforme se pode 

observar nas imagens a seguir: 

 

 

 

Recorte do projeto no trecho do cruzamento da Avenida Afonso Pena com Avenida Brasil (Praça Tiradentes) 

com recortes nos quarteiroes nas áreas demonstradas em cima mais escuro, que receberá asfalto. Fonte: 

material fornecido pelo requerente. (arquivo CorredoresBHTrans_L5-Af.Pena_Alteração de ciclovia_Volume 

Final_220330_GEO) 
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Vista geral do cruzamento da Avenida Brasil com Avenida Afonso Pena, algumas árvores serão suprimidas 

para a criação do trecho de passagem de veículos e travessia de pedestres. Fonte: Googlemaps. 

 

 

Recorte do projeto no trecho do cruzamento da Avenida Afonso Pena com Avenida Brasil (Praça Tiradentes) 

com a nova geometria proposta. Fonte: material fornecido pelo requerente. (arquivo CorredoresBHTrans_L5-

Af.Pena_Alteração de ciclovia_Volume Final_220330_GEO) 
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Vista geral do cruzamento da Avenida Brasil com Avenida Afonso Pena, algumas árvores serão suprimidas 

para a criação da pista a passagem de veículos. Fonte: Googlemaps 

 

Recorte do projeto no trecho do cruzamento da Avenida Afonso Pena com Avenida Getúlio Vargas (Praça 

Benjamim Guimarães - ABC) com recortes nos quarteirões nas áreas demonstradas em cima mais escuro, 

que receberá asfalto. Fonte: material fornecido pelo requerente. (arquivo CorredoresBHTrans_L5-

Af.Pena_Alteração de ciclovia_Volume Final_220330_GEO) 
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Vista geral do cruzamento da Avenida Getulio Vargas com Avenida Afonso Pena, algumas árvores serão 

suprimidas para a passagem de veículos. Aos fundos, o imóvel tombado onde se encontra a Padaria Bonomi. 

Fonte: Googlemaps 

 

Vista geral do cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com Avenida Afonso Pena, algumas árvores serão 

suprimidas para a passagem de veículos e direcionamento para travessia de pedestres. Aos fundos, o imóvel 

tombado onde se encontra Igreja Presbiteriana. Fonte: Googlemaps 
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Imagem ilustrativa das ilhas de travessia da Avenida Afonso Pena esquina com Getúlio Vargas. Fonte: 

material fornecido pelo requerente. (arquivo CorredoresBHTrans_L5-Af.Pena_Alteração de ciclovia_Volume 

Final_220330_GEO) 

 

Imagem ilustrativa das ilhas de travessia da Avenida Afonso Pena esquina com Getúlio Vargas. Fonte: 

material fornecido pelo requerente. (arquivo CorredoresBHTrans_L5-Af.Pena_Alteração de ciclovia_Volume 

Final_220330_GEO) 
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Imagem ilustrativa das ilhas de travessia da Avenida Afonso Pena esquina com Getúlio Vargas. Fonte: 

material fornecido pelo requerente. (arquivo CorredoresBHTrans_L5-Af.Pena_Alteração de ciclovia_Volume 

Final_220330_GEO) 
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Recorte do projeto no trecho do cruzamento da Avenida Afonso Pena com Avenida do Contorno (Praça 

Milton Campos) com recortes nos quarteirões nas áreas demonstradas em cima mais escuro, que receberá 

asfalto. Fonte: material fornecido pelo requerente. (arquivo CorredoresBHTrans_L5-Af.Pena_Alteração de 

ciclovia_Volume Final_220330_GEO) 

 

 

A análise do Conselho na alteração da geometria destes três cruzamentos, com supressão 

de algumas árvores, faz-se necessária uma vez que, estes espaços, quando da proteção do 

Conjunto Urbano da Avenida Afonso Pena e Adjacências foram classificados como espaços 

simbólicos e/ou polarizadores “assim denominado por ser o espaço urbano que apresenta grande 

relevância para a cidade, tanto por seu valor histórico-urbanístico quanto por suas praças e por 

seus espaços edificados, que, ao longo do tempo, incorporaram-se ao imaginário coletivo e à 

configuração da cena urbana”. As intervenções propostas, ainda que bastante pequenas, podem 

alterar a leitura destas pequenas áreas de “respiro” na avenida. Apesar disso, entende que os 

benefícios produzidos pela melhoria do fluxo viário da cidade bem como melhor arranjo das 

travessias, facilitando a acessibilidade e o tráfego dos pedestres devem ser considerados cabendo 
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ao Conselho avaliar a pertinência da proposta e se há necessidade de medidas compensatórias 

para minimizar o impacto da redução das áreas de praça. 

 Parte da ciclovia será sobre o asfalto e parte no canteiro central. Quando se instalar no 

canteiro central, a ciclovia será constituída de pavimento drenante.  

 

 

Vista de trecho da avenida Afonso Pena com a indicação da ciclovia no canteiro central. Fonte: material 

fornecido pelo requerente. (arquivo CorredoresBHTrans_L5-Af.Pena_Alteração de ciclovia_Volume 

Final_220330_GEO) 

 

Elevação representativa do pavimento drenante aplicado em ciclovia. Fonte: material fornecido pelo 

requerente.  
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Elevação representativa do pavimento drenante aplicado em ciclovia. Fonte: material fornecido pelo 

requerente. (arquivo CorredoresBHTrans_L5-Af.Pena_Alteração de ciclovia_Volume Final_220330_GEO) 

 

 

2 - Alteração da geometria de parte do trecho protegido da Avenida Barbacena. 

A Deliberação nº105/2009, do Conselho, que estabelece as diretrizes de proteção do 

Conjunto Avenida Afonso Pena e Adjacências estabelece “Ficam tombados 01- Traçado, 

Agenciamento e Arborização da Avenida Barbacena - o primeiro trecho da Avenida Barbacena, 

compreendido pelas suas seis primeiras quadras triangulares, a partir da Avenida do Contorno até 

o cruzamento com a Rua dos Timbiras, por serem as mais antigas da ocupação dessa área e, por 

conseguinte, o primeiro trecho da avenida a ser aberto, recebeu a arborização proposta no plano 

original de arborização da cidade proposta pela Comissão Construtora da Nova Capital. A 

arborização existente nessas quadras ainda se mantém e está definida por duas renques de Fícus 

(Ficus microcarpa). A partir do desenvolvimento do bairro Santo Agostinho e a necessidade da 

pavimentação e finalização da Avenida Barbacena, foram empregados nesse trecho, entre a Rua 

dos Timbiras e Praça Carlos Chagas, o mesmo traçado e agenciamento do trecho inicial, entretanto 

com arborização diferenciada, feita por renque única de Pau-ferro (Caesalpinia ferrea).” 

O projeto proposto pela BHTRANS prevê alteração na geometria no primeiro quarteirão da 

avenida no trecho entre as Avenidas do Contorno e Augusto de Lima, onde atualmente não se tem 

os Fícus e a geometria já se encontra modificada com instalação, inclusive, de abrigo de ônibus. É 

prevista também neste trecho a supressão de árvores de grande porte. Entretanto, não 
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observamos a necessidade de supressão em função da adequação da geometria. Desta forma, a 

DPCA é favorável à supressão apenas nos casos de motivos fitossanitários desde que haja 

replantio por outras de mesma espécie (ou espécie a ser sugerida pela SMMA), com mudas com 

idade superior a cinco anos, na mesma localização da suprimida, diretriz esta estabelecida através 

da Deliberação nº105/2009, do Conselho. 

 

 

Recorte do projeto no trecho do cruzamento da Avenida Barbacena com Avenida Augusto de Lima com 

recortes no canteiro central nas áreas demonstradas em cima mais escuro. Fonte: material fornecido pelo 

requerente. (arquivo CorredoresBHTrans_L3-Augusto de Lima_Volume Final_210720-GEO2) 
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Vista geral do canteiro central da Avenida Barbacena onde prevê-se a alteração da geometria e também 

supressão de árvores. Fonte: Googlemaps 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Trata-se projeto de intervenção em várias vias da cidade, com alterações geométricas e 

viárias, buscando melhorias do transporte coletivo, ciclovias e acessibilidade. É importante 

destacar que a análise da DPCA baseou-se apenas nos impactos da intervenção nos Conjuntos 

protegidos, não tendo sido objeto de análise da Diretoria se o projeto atende aos objetivos 

propostos de forma eficaz, assim como preconizado pelo Plano Diretor vigente. 

A DPCA acredita que a alteração da geometria dos cruzamentos da Avenida Afonso Pena é 

passível aprovação, devendo o Conselho avaliar se há necessidade de medidas compensatórias, 

como, por exemplo, melhorias nas praças, para minimizar os possíveis impactos da redução da 

área das praças.  

Com relação a alteração proposta na Avenida Barbacena, entendemos que, como a via já 

se encontra alterada, a proposta é passível de aprovação, devendo ser avaliada a pertinência da 

supressão das árvores indicadas em projeto. 

Para o restante das vias apresentadas, a DPCA não verificou interferências entre as 

propostas apresentadas e as diretrizes do Conselho, entretanto, reforçamos as diretrizes já 

passadas à equipe da BHTRANS: 

- caso seja prevista relocação de bancas de revistas/jornal em frente a imóveis tombados ou 

com processo de tombamento aberto, a DPCA deverá avaliar a localização, em atendimento 

à Lei nº3802/84, artigo 17; 

- os trechos das calçadas ainda revestidas com as lajes originais em pedras deverão ser 
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preservados, em atendimento à Deliberação nº068/2011, do CDPCM-BH; 

- os meios-fios em gnaisse deverão ser preservados, não devendo ser substituídos ou 

suprimidos e nem pintados, exceto nos locais previstos em projeto para entrada e saída de 

veículos e de acessibilidade nas calçadas onde deverão ser rebaixados. Em caso 

excepcional da não utilização dos meios-fios existentes deverão ser encaminhados para 

armazenamento da PBH. Os referidos gnaisses armazenados pela PBH deverão ser 

obrigatoriamente utilizados na recomposição e reexecução de calçadas na região do Bairro 

dos Funcionários, dentro do limite da Avenida do Contorno e nos Conjuntos Urbanos 

protegidos, em atendimento à Deliberação nº068/2011 do CDPCM-BH. 

 

Importante destacar que alguns trechos, como, por exemplo, as Praças da Liberdade e 

Floriano Peixoto e a Avenida Afonso Pena, fazem parte do perímetro de proteção do IEPHA e 

deverão ser submetido também à análise e aprovação do referido órgão. 

 
 

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2022 
 
 
 

Ana Carolina Chaves Lemos 
Arquiteta e urbanista 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público 


		2022-10-11T07:20:13-0300
	ANA CAROLINA CHAVES LEMOS:03609459611




