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Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural 
do Município de Belo Horizonte 

 

 

PARECER REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE VIAS INSERIDAS EM 

CONJUNTOS URBANOS PARA PRIORIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

Trata o presente parecer da análise de proposta apresentada em março de 2022, pela BHTRANS, 
contendo 67 arquivos e mais de 200 pranchas de projeto, referente a adequações em diversas vias 
inseridas em conjuntos urbanos, com vistas à priorização do transporte coletivo. 

Conforme memorial descritivo apresentado, a priorização do transporte coletivo corresponde a um 
dos eixos do Plano Municipal de Mobilidade – PlanMob-BH, conjuntamente à priorização do 
transporte individual não motorizado, representado pela utilização de bicicletas e por deslocamentos a 
pé. O Plano Diretor vigente indica as vias que devem fazer parte da rede estruturante de transporte 
coletivo e serem adequadas para este fim, assim como aquelas que devem receber tratamento de 
calçadas ou rotas cicloviárias. 

O material encaminhado, bastante detalhado, demonstra terem sido realizados minuciosos 
levantamentos e estudos de tráfego e esclarece que a proposta objetiva a diminuição no tempo das 
viagens do transporte coletivo, através da implantação de faixas exclusivas, da alteração de sentido 
de algumas vias e da diminuição do tempo em espera em sinais. São ainda previstas adequações 
para acessibilidade nos cruzamentos, instalação de faixas direcionais, demarcações e sinalizações de 
faixas exclusivas de transporte coletivo e ciclovia e indicação da localização das placas de trânsito e 
de áreas ajardinadas. 

Já tendo sido analisada, por este Conselho, proposta anterior de intervenção nas calçadas do trecho 
da Avenida Afonso Pena, entre a Rua da Bahia e a Avenida Carandaí, que se referia a adequações 
nas condições de acessibilidade do trecho, a análise do atual projeto, pela Diretoria, se iniciou pelo 
trecho restante da Avenida Afonso Pena, que foi, por ela, parcialmente aprovado, com as seguintes 
recomendações: 

- prévias avaliações pela DPCA dos casos de relocação de bancas de revistas em frente a imóveis 
tombados ou com processo de tombamento aberto, em atendimento à Lei nº 3.802/84, artigo 17; 

- preservação dos trechos das calçadas ainda revestidas com lajes originais em pedras, em 
atendimento à Deliberação nº 068/2011, deste Conselho; 

- preservação dos meios-fios em gnaisse e armazenamento, pela PBH, dos que forem retirados, 
para futuras utilizações em recomposições de calçadas no Bairro dos Funcionários, dentro do 
limite da Avenida do Contorno e nos Conjuntos Urbanos protegidos, em atendimento à 
Deliberação nº 068/2011, deste Conselho. 

Quanto à parte não aprovada deste atual projeto, que se refere à alteração em geometrias dos 
quarteirões fechados e calçadas dos cruzamentos das Praças Tiradentes, Coronel Benjamim 
Guimarães (Praça ABC) e Governador Milton Campos, é ela encaminhada, pela DPCA, para análise 
por parte deste Conselho, conjuntamente a proposta de intervenção na Avenida Barbacena, pelos 
motivos a seguir descritos, uma vez a manifestação, pela BHTRANS, quanto à necessidade de 
manutenção dos projetos entregues, na forma como apresentados.  

Segundo o relatório emitido pela DPCA são, então, os seguintes os aspectos necessitados de 
avaliação pelo CDPCM-BH e que se constituem no efetivo objeto de análise por parte do presente 
parecer: 

1. Alterações nas geometrias das vias das Praças Tiradentes, Coronel Benjamin Guimarães 
(ABC) e Governador Milton Campos: 

O projeto prevê a diminuição da curvatura de esquinas destes locais, criando ilhas para facilitar 
a travessia de pedestres e gerando pequenas diminuições nas áreas das praças, além da 
retirada de algumas árvores. 
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Conforme ressaltado pela DPCA, estes espaços foram classificados, pela Deliberação nº 
033/2000 deste Conselho, que trata da proteção do Conjunto Urbano da Avenida Afonso Pena 
e Adjacências, como espaços simbólicos e/ou polarizadores, uma vez apresentarem grande 
relevância para a cidade e, ao longo do tempo, se incorporarem ao “imaginário coletivo e à 
configuração da cena urbana”. Segundo a DPCA, as intervenções propostas, ainda que 
bastante pequenas, podem alterar a leitura destas pequenas áreas de “respiro” da avenida, 
embora com o entendimento de que os benefícios produzidos pela melhoria do fluxo viário e 
por um melhor arranjo das travessias, facilitando a acessibilidade e o tráfego dos pedestres, 
devam ser considerados, cabendo ao Conselho avaliar a pertinência da proposta e se haveria a 
necessidade de medidas compensatórias para minimizar o impacto destas reduções de áreas. 

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

Segundo a Deliberação nº 105/2009, deste Conselho, que trata da proteção do Conjunto 
Urbano Avenida Barbacena e Grandes Equipamentos, foi estabelecido o tombamento do 
traçado, agenciamento e arborização da Avenida Barbacena que, ainda nos dias de hoje, 
contém, em seu primeiro trecho, a partir da Avenida do Contorno até o cruzamento com a Rua 
dos Timbiras, a arborização composta por duas fileiras de Fícus (Ficus microcarpa), prevista 
pelo próprio plano original de arborização da cidade, proposto pela Comissão Construtora da 
Nova Capital. Em momento posterior, o restante da avenida também recebeu o mesmo traçado 
e agenciamento, mas com arborização diferenciada, feita por fileira única de Pau-ferro 
(Caesalpinia ferrea). 

O projeto proposto pela BHTRANS prevê alteração na geometria do primeiro quarteirão da 
avenida, no trecho entre as Avenidas do Contorno e Augusto de Lima, onde atualmente, 
inclusive, já não se tem mais os Fícus e o desenho da via já se encontra modificado e com a 
presença de um abrigo de ônibus. É também prevista, possivelmente de forma equivocada, 
neste trecho, a supressão de árvores de grande porte, que, entretanto, se mostra incongruente 
com a realidade do local. Desta forma, a DPCA, em conformidade ao que é estabelecido pela 
Deliberação nº 105/2009, deste Conselho, informa que se manifestaria favorável a supressões, 
se fosse o caso, somente se relacionadas a motivações fitossanitários e desde que com a 
previsão de replantios por outras árvores da mesma espécie (ou espécie a ser sugerida pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA), com mudas com idade superior a cinco anos, 
nas mesmas localizações das suprimidas. 

Por fim, a DPCA, em suas considerações finais e com base exclusivamente nos impactos das 
intervenções nos Conjuntos protegidos, aponta a possibilidade de aceitação das propostas acima 
descritas, recomendando: 

1. quanto às intervenções em geometrias de cruzamentos da Avenida Afonso Pena, a avaliação, 
pelo Conselho, no tocante à necessidade de medidas compensatórias para minimizar os 
possíveis impactos advindos das reduções de áreas das praças; 

2. quanto à Avenida Barbacena, que já se encontra modificada na interseção com a Avenida 
Augusto de Lima, a avaliação da efetiva pertinência da supressão das árvores indicadas em 
projeto. 

Quanto ao restante das vias indicadas, a DPCA, não identificando interferências entre as respectivas 
propostas apresentadas e as diretrizes do Conselho, apenas reforça as orientações já repassadas à 
BHTRANS e acima descritas quanto ao atual trecho analisado da Avenida Afonso Pena e que dizem 
respeito à relocação de bancas de revistas e à preservação das calçadas em lajes originais em 
pedras e dos meios-fios em gnaisses.  

Finalizando, destaca que as propostas referentes a alguns trechos, como, por exemplo, as Praças da 
Liberdade e Floriano Peixoto e a Avenida Afonso Pena e que fazem parte do perímetro de proteção 
do IEPHA-MG, deverão ser submetidos também à análise e aprovação por parte daquele órgão. 

 

ANÁLISE E CONCLUSÃO: 

Considerando a necessidade das intervenções propostas para o alcance dos fins indicados e de 
serem de pequena monta aquelas que geram modificações nas esquinas citadas, acompanho o 
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relatório emitido pela DPCA e manifesto-me favoravelmente com relação à sua aceitação, mediante, 
entretanto, ao atendimento às seguintes condições: 

1. que toda e qualquer redução de área ajardinada nas praças citadas seja devidamente 
compensada no interior dos perímetros das respectivas próprias praças, por meio da criação de 
novas áreas ajardinadas, para o que deverão ser apresentados projetos específicos que 
indiquem, com clareza, as áreas ajardinadas a serem suprimidas e, na mesma proporção, 
aquelas a serem acrescidas, acompanhados de quadros demonstrativos que indiquem a 
correlação entre estes quantitativos de áreas; 

2. que a proposta referente à intervenção prevista para a Avenida Barbacena seja revista quanto à 
indicação da necessidade de supressão de árvores; 

3. que toda e qualquer indicação de supressão de árvore seja previamente analisada pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA, para o que deverão ser apresentados projetos 
específicos que indiquem, com clareza, as localizações, espécies e portes das referidas árvores 
e, preferencialmente, caso viável, a indicação, nas mesmas áreas, das propostas dos 
respectivos plantios compensatórios, nas quantidades determinadas pela Deliberação 
Normativa nº 67/2010, do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMAM, a serem 
posteriormente validadas pela SMMA; 

4. que as intervenções dependentes de análises pelo IEPHA-MG sejam previamente submetidas 
àquele órgão. 

Por fim, recomendo que as análises subsequentes referentes às intervenções aqui citadas sejam 
efetuadas diretamente pela equipe técnica da DPCA, sem necessidade de serem trazidos a este 
Conselho, caso atendidas as diretrizes, orientações e condicionantes aqui citadas. 

 
Salvo melhor juízo, é este o meu Parecer, que submeto à aprovação por parte deste Conselho. 
 

 
 

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2022. 

 
 

Márcia Mourão Parreira Vital 
Conselheira Representante do Executivo Municipal 
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