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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE E DELIBERAÇÃO SOBRE PRIORIZAÇÃO
DO TRANSPORTE COLETIVO NO CORREDOR DA AVENIDA AFONSO PENA (QUARTEIRÃO
ENTRE AS RUAS DA BAHIA E AVENIDA CARANDAÍ) – PROJETO PILOTO DA BHTRANS

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Em 12/02/2021 foi encaminhado à DPCA, via e-mail, proposta de intervenção nas calçadas no
trecho da Avenida Afonso Pena, entre Rua da Bahia e Avenida Carandaí (projeto piloto), como
parte do Projeto de priorização do transporte coletivo no corredor da Avenida Afonso Pena.
A proposta foi encaminhada pela Gerência de Estudos de Circulação e Projetos – GECIP da
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS.
Antes do protocolo virtual do projeto foram realizadas diversas reuniões entre DPCA e BHTRANS
para discussão da proposta, com o objetivo de compatibilizar a adequação às novas normas de
acessibilidade vigentes e a preservação do patrimônio cultural da cidade. O projeto foi retirado de
pauta em 2021, a pedido da BHTRANS, e encaminhado novamente para apreciação deste
Conselho.
O presente relatório apresenta a análise do projeto supracitado, em atendimento às normas de
acessibilidade em calçadas portuguesas protegidas pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio
Cultural do Município de Belo Horizonte/CDPCM-BH.
O objetivo da BHTRANS é que, a partir da análise e deliberação do Conselho acerca do Projeto
Piloto apresentado, possam ser desenvolvidos os demais projetos previstos para toda a Avenida
Afonso Pena de acordo com as diretrizes determinadas pelo CDPCM-BH. O trecho em questão
compreende o corredor da Avenida Afonso Pena entre a Rua da Bahia e Avenida Carandaí,
calçada do Parque Municipal. Analisando indicadores do passado, estudos e projetos em
andamento e/ou em desenvolvimento e tendências consolidadas, a proposta tem o objetivo
voltado para melhoria das condições de acessibilidade e mobilidade da área.
Dessa forma, encaminhamos a referida proposta para análise e deliberação do Conselho
Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte/CDPCMBH.

2- BREVE HISTÓRICO DO PROJETO DE PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS DA ÁREA
CENTRAL
Antes de procedermos à análise da proposta piloto, cabe aqui descrever brevemente sobre o
projeto de Padronização das Calçadas da Área Central e dos Bairros da Regional Centro-Sul
no sentido de contextualizar o desenvolvimento de padronização no âmbito da administração
municipal e a história da pavimentação em pedra portuguesa na cidade.
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Avenida Afonso Pena, nos primeiros anos da Capital, ainda sem
calçamento nas ruas e nos passeios.

A calçada em pedra portuguesa foi utilizada pela primeira vez no Brasil no Largo de São
Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas em 1896. Em 1905, com a reforma de Pereira Passos,
foi empregada no Rio de Janeiro utilizando-se do mesmo padrão, chamado Mar Largo, que
pavimentava a Praça Dom Pedro IV e as margens do Rio Tejo em Lisboa. No Rio de Janeiro,
surgiu primeiramente na praça defronte ao Theatro Municipal e logo depois na calçada da praia de
Copacabana. Belo Horizonte passou a utilizar os tapetes ornamentais nas calçadas a partir dos
anos 1920, o que foi motivado pela visita dos reis da Bélgica, que eram mais afeitos ao gosto
francês. O revestimento formando mosaicos foi implementado nas calçadas da cidade nos
projetos de reforma de praças, alargamento de vias e remodelação das calçadas se utilizando de
padrões ao gosto Art Nouveau. A Praça da Liberdade, onde a família real ficaria hospedada,
possuía jardins ingleses e foi totalmente reformada para o estilo francês, se utilizando da
pavimentação em mosaico português nas calçadas e saibro nas aleias internas.

Decoração da Praça da Liberdade em 1920, quando da visita do Rei da Bélgica. Fonte: APCBH.
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Essas reformas tiveram um efeito multiplicador na cidade e, já nos anos 1930, todos os passeios
da Avenida Afonso Pena também receberam o calçamento em pedras portuguesas, nesse
momento utilizando padrões ao gosto Art Déco, salvo em alguns trechos onde já tinham sido
executadas as calçadas oriundas das reformas para a supracitada visita real. Em poucos anos
quase todos os passeios da zona urbana já possuíam os mosaicos em pedra portuguesa em
substituição ao saibro ou às lajes em pedra (revestimento utilizado na criação da Capital, utilizado
pela Comissão Construtora da Nova Capital). O município adotou o mosaico português como
revestimento oficial em todas as obras de intervenção, abertura de vias e construção de novas
praças, deixando, desta forma, um legado e um acervo importante de mosaicos portugueses no
Brasil.

Calçamento em pedras portuguesas na Avenida Afonso Pena: eixo de ligação da cidade e o paisagismo do canteiro
central.
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Praça Rui Barbosa, em 1920, com suas calçadas em mosaicos portugueses com motivos Art Nouveau. Fonte: APCBH.

Avenida Amazonas na década de 1930. Fonte: Coleção José Góes/APCBH.
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Praça Raul Soares na década de 1940, com mosaicos portugueses com motivos Art-Déco de inspiração Marajoara.
Fonte: APCBH.

Avenida Alfredo Balena. Percebe-se a utilização do saibro no canteiro central e do mosaico português junto à edificação
do Colégio Dom Pedro II, nos primeiros anos da década de 1940. Fonte: APCBH.

Avenida Álvares Cabral. Com a construção da Escola Superior de Direito (duas torres à esquerda), começa a utilização
da calçada portuguesa com motivos modernistas. Década de 1950. Fonte: APCBH.
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A primeira tentativa do município de padronizar as calçadas na Área Central de Belo Horizonte,
propondo resgatar na Avenida Afonso Pena e nas suas vias transversais o tradicional piso em
calçada portuguesa, foi consequência do Projeto de Requalificação do Eixo Simbólico da Av.
Afonso Pena (escritório Baptista e Schimidt), resultado de um concurso público municipal de
1991. Este projeto foi implantado pela administração municipal, ainda na década de 1990, em
grande trecho da Avenida Afonso Pena, na Rua da Bahia, transformada em Eixo Cultural, e na Av.
Santos Dumont, resgatando os antigos desenhos originais. O CDPCM-BH incorporou o projeto
como diretriz para recuperação das calçadas nos Conjuntos Urbanos protegidos da Área Central.
Além disso, em 1996, o Plano Diretor estabeleceu como diretriz para a cidade a recuperação das
calçadas da área central.
Em 2002, quando foi retomada na Prefeitura a discussão técnica acerca das calçadas
portuguesas, no bojo do Projeto de Requalificação da Rua dos Caetés, a opção pela pedra
portuguesa, que nos antecedeu histórica e esteticamente acertada, já cobria com mosaicos boa
parte do tecido urbano do centro histórico da cidade – perímetro determinado pela Avenida do
Contorno, onde se localiza a maioria dos conjuntos urbanos protegidos.
Em 2003, com a aprovação do novo Código de Posturas do Município, facultou-se a cada
Secretaria Municipal de Administração Regional a definição de padrões de revestimento dos
passeios. Devido à necessidade urgente de um projeto para reimplantar as calçadas que estavam
sendo rasgadas em toda a área central pelas concessionárias de serviço de cabeamento óptico, a
administração municipal tinha urgência em resolver o problema.
Com a anuência das Secretarias Municipais envolvidas (Centro Sul, Políticas Urbanas, Regulação
Urbana, BHTrans, Diretoria de Patrimônio Cultural) foi montado um grupo de técnicos,
representantes destes órgãos, para discutir e elaborar um projeto de padronização das calçadas
de Belo Horizonte. Inicialmente pensou-se somente na padronização para a área central. Buscouse, desde então, soluções projetuais e construtivas que possibilitassem o menor conflito do uso da
pedra com diversas questões de ordem técnica e legal, sem deixar de lado as questões estéticas,
imprescindíveis em quaisquer intervenções urbanas e ainda mais em sítios históricos.
Na elaboração do Projeto de Padronização de Calçadas da Área Central decidiu-se pela
manutenção do tapete em mosaico de pedras portuguesas, na faixa mais visível da calçada,
estendendo o Projeto de Requalificação do Eixo Afonso Pena e dos demais Conjuntos Protegidos
ao restante das calçadas do Centro. O projeto foi elaborado tomando-se como referência os
desenhos presentes nas calçadas das décadas de 1920 em diante. A maior parte dos padrões
veio do Projeto de Requalificação do Eixo Afonso Pena e os demais são resultado de pesquisas
locais, da iconografia indígena, do folclore brasileiro e resgate de criações modernistas, inclusive
de Burle Marx e posteriores, e foram desenvolvidos pela equipe de trabalho da Regional CentroSul, BHTrans, DIPC (atual DPCA) e SMARU (atual SUREG).

Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060
Belo Horizonte - MG – Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br

fl. 7 de 25

Diretoria de Patrimônio
Cultural e Arquivo Público

Calçadas em pedra portuguesa originais protegidas, da Avenida Afonso Pena.

O Projeto de Padronização de Calçadas da Área Central conta com mais de 120 padrões
levantados (um desenho por rua ou avenida) dentro da Avenida do Contorno e uma parte de
detalhamento construtivo, configurando-se com um manual de execução.
Nas três últimas décadas, foram implantados pela Prefeitura vários projetos de requalificação de
calçadas no Hipercentro (Rua dos Caetés, Rua Carijós, Rua Aarão Reis, Boulevard Arrudas, Rua
Rio de Janeiro, entorno da Praça Raul Soares e do Mercado Central), outros pelas
concessionárias de serviços mediante contrapartidas e muitos por proprietários de imóveis
solicitados ou não pela fiscalização municipal.
A partir da nova alteração do Código de Posturas do Município, feita em 2010, a SMARU exige a
apresentação, já em projeto, do padrão da rua onde a nova edificação será erigida. A alteração do
Código de Posturas do Município também estabeleceu penalidades para a não execução do
revestimento com o tipo padrão adotado pelo Executivo.
Em 2011 foi aberto pelo CDPCM-BH o processo do Registro Imaterial do Ofício de Mestre
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Calceteiro. Naquela ocasião foram trazidos de Portugal três mestres calceteiros para ministrar
aulas durante dez dias para pequenos aprendizes, no intuito de perpetuar o fazer e fomentar o
interesse de jovens aprendizes da área da construção civil.

Registro de um calceteiro executando uma calçada
em conjunto urbano protegido.
Fonte: DIPC/FMC. Foto: Mariana Guimaraes
Brandao.

Registro de um calceteiro executando uma calçada
em conjunto urbano protegido.
Fonte: DIPC/FMC. Foto: Mariana Guimaraes
Brandao.

Registro da execução de calçada no conjunto urbano Praça Raul Soares-Av. Olegário Maciel.
Fonte: DIPC/FMC. Foto: Mariana Guimaraes Brandao.

Nesses mais de 10 anos de implementação da padronização dos passeios, percebemos que as
calçadas do centro da cidade estão mais bonitas e mais dignas, na medida em que podem
atender o maior número de cidadãos, sejam quais forem as suas condições, além de representar
um grande acervo histórico que está sendo resgatado de forma criteriosa. Existem, sim,
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problemas a serem resolvidos como a qualidade da mão de obra disponível hoje - é preciso
qualificar os calceteiros e o poder público precisa estabelecer parcerias que viabilizem a melhoria
da qualidade de execução das calçadas.
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Calçadas de Belo Horizonte executadas segundo o padrão da Área Central. Fonte: DIPC/FMC. Fotos: Mariana
Guimaraes Brandao/Carlos Henrique Bicalho.

Calçadas do bairro Anchieta – Padronização dos Bairros da Centro-Sul. Fonte: GERPH-CS/SARMU-CS.

Calçadas do bairro Carmo – Padronização dos Bairros da Centro-Sul. Fonte: GERPH-CS/SARMU-CS
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Calçadas do bairro São Bento – Padronização dos Bairros da Centro-Sul. Fonte: GERPH-CS/SARMU-CS.

Em 2014, houve definição de um Padrão Municipal para a cidade, com publicação da PORTARIA
SMAPU Nº 002/2014 DE 10 DE SETEMBRO DE 2014. Com a necessidade de promover o
detalhamento previsto no Código de Posturas para a padronização de passeios da cidade, em
2015, a Prefeitura, através da SMAPU (atual SMPU) e da Gerencia de Projetos Urbanos Especiais
da SUDECAP, elaborou o detalhamento da Padronização de Passeios para todo o município de
Belo Horizonte, excetuando os passeios da Área Central, cujo detalhamento existente foi
incorporado.
Em outubro de 2018, foi publicada a Portaria SMPU 057/2018 de 09 de outubro de 2018, que
define as regras para adequação de passeios para todo o município, excetuando-se os passeios
da Área Central (área interna à Avenida do Contorno).
Este Padrão teve como objetivo uniformizar as regras de construção e manutenção dos passeios
e adequá-las às atualizações das normas brasileiras NBR 9050/2015 e NBR 16537/2016.

3- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E ANÁLISE
Apresentada a contextualização da Padronização das Calçadas da Área Central e Bairros da
Centro-Sul, procedemos à análise do projeto, elaborado com foco em atender as normas vigentes
de acessibilidade, levando em consideração as especificidades da presença da calçada
portuguesa na área central do município. O trecho escolhido para priorizar a elaboração do
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Projeto Piloto foi em função da diversidade de questões a serem observadas e principalmente por
tratar de calçada original protegida da década de 1920. Com extensão de aproximadamente 0,650
km a área apresentada da Avenida Afonso Pena abrange o trecho entre a Rua da Bahia e Avenida
Carandaí (passeios do Parque Municipal e Palácio das Artes).
Conforme informado no Memorial Descritivo, o projeto contempla intervenções nas calçadas,
dentre elas:
a) Adequação dos pontos de embarque e desembarque;
b) Execução de cortes nas calçadas, para otimizar o uso da ciclovia e pontos de embarque e
desembarque;
c) Implantação de ciclovia em frente ao Palácio das Artes;
d) Adequação das rampas/rebaixos para pedestres;
e) Implantação de linha guia para o caminhamento do deficiente visual.

Mapa 01: Área de abrangência do projeto demarcada em amarelo. Fonte: Google Earth

O trecho em tela é composto por calçada em pedra portuguesa original protegida, com sinalização
de alerta nos abrigos de ônibus. No acesso principal do Parque Municipal o calçamento em pedra
portuguesa é substituído por calçamento em paralelepípedo.
Para atender o que está previsto na norma NBR16537/2016 (Sinalização tátil no piso) e a nova
NBR 9050/2020 (Acessibilidade), deverão ser realizadas adequações nos pisos das calçadas
existentes, conforme descritas abaixo:
1 - Piso tátil: Ele pode ser direcional ou de alerta. Nos casos em que a edificação se encontra no
alinhamento frontal do lote, o ladrilho tátil de encaminhamento não é obrigatório. Nos outros
casos, foi proposto piso tátil direcional com a largura de 40cm, sendo duas fiadas de 20cm, a fim
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de melhorar a condição de percepção do usuário e atender às normas vigentes. O ladrilho
direcional de alerta será instalado próximo aos mobiliários urbanos, conforme NBR16537/2016;

Sinalização tátil direcional em piso com faixa lateral com piso liso complementar, conforme definido pela
NBR16537/2016.

2 - Faixa de piso liso complementar: proposição da faixa complementar em concreto moldado
“in loco”, com acabamento manual, conforme padrão do Caderno de Encargos da SUDECAP
(21.05.00);
3 - Ladrilho liso: para fazer a transição de revestimentos diferentes e garantir melhor
acabamento foi proposta uma fiada de ladrilho liso com acabamento rugoso, antiderrapante, na
cor natural, com 20cm de largura, entre o piso de concreto e a calçada portuguesa existente. Esta
alternativa está prevista no Caderno de Detalhe do municipal;
4 - Calçada Portuguesa: visando preservar a integridade dos mosaicos, foi estabelecido uma
faixa de retirada mínima das pedras portuguesas, somente o suficiente para o atendimento da
norma federal;
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Esquema da paginação padrão estabelecida pelo projeto, em conformidade com a NBR16537/2016. Fonte: projeto
BHTrans.

Esquema de rampa padrão de acesso ao passeio proposto no projeto, em conformidade com a norma vigente. Fonte:
projeto BHTrans.
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Esquema padrão de encontro piso tátil: alerta e direcional estabelecido pelas normas vigentes. Fonte: projeto BHTrans.

O projeto apresenta, ainda, propostas para especificidades existentes no trecho estudado:


Mercado das Flores

Foi apresentada proposta de faixa tátil nos vãos entre os pilares do Mercado das Flores para dar
continuidade à sinalização ao longo do Parque Municipal, atendendo a norma vigente.
Exemplificando: no caminhamento do pedestre que sobe a Rua da Bahia em direção à Avenida
Afonso Pena, a escolha do local onde será instalado piso direcional, seja para guiar a pessoa com
deficiência visual à travessia, seja para guiá-la para continuar caminhando pela calçada do
Mercado das Flores em direção ao Palácio das Artes, buscou-se sempre o caminho mais simples
no sentido de minimizar os cortes na calçada portuguesa. Foi proposta, ainda, a substituição de
grande parte do desenho floral em calçada portuguesa preta, nos trechos a serem recortados para
implantação

da

acessibilidade,

configurando-se

em

intervenção

descaracterizante

no

entendimento da Diretoria. No entanto, em reunião, a BHTrans alegou que procurou fazer o
mínimo de intervenção possível e que a não substituição destas pedras inviabilizaria o projeto.

Vista do passeio com calçada original em
pedra portuguesa junto ao Mercado das
Flores.
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Detalhe do trecho do projeto no Mercado das Flores, edificação tombada, com a intervenção proposta. Fonte: projeto
BHTrans.

Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060
Belo Horizonte - MG – Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br

fl. 17 de 25

Diretoria de Patrimônio
Cultural e Arquivo Público



Pontos de ônibus

Foi apresentada proposta para alteração no piso dos pontos de ônibus onde há abrigo de
passageiros, mostrando a necessidade de retirar a calçada portuguesa para a implantação do piso
liso em concreto, adjacente ao piso tátil de alerta, conforme prevê a NBR16537/2016. A área
concretada sempre será a menor possível, para não descaracterizar o mosaico da calçada
portuguesa. Foi proposta, ainda, a substituição de grande parte do desenho floral em calçada
portuguesa preta, nos trechos a serem recortados para implantação da acessibilidade,
configurando-se em intervenção descaracterizante no entendimento da Diretoria. No entanto, em
reunião, a BHTrans alegou que procurou fazer o mínimo de intervenção possível e que a não
substituição destas pedras inviabilizaria o projeto.
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Pontos de ônibus que sofrerão intervenção para adequação da acessibilidade. Fonte: projeto BHTrans.

Proposta de intervenção junto aos abrigos dos pontos de ônibus para adequação da acessibilidade. Fonte: projeto
BHTrans.



Guia de caminhamento

Ao longo de todo o gradeamento do Parque Municipal propõe-se uma guia de caminhamento para
garantir autonomia e segurança das pessoas com deficiência visual. Ao invés do ladrilho
direcional, que não é obrigatório, em função da presença do gradil, foi proposto um cordão
boleado de concreto com altura = 10 cm para possibilitar o direcionamento do deficiente visual.
Essa guia não descaracteriza a calçada e evita o corte do passeio original em calçada portuguesa.
Essa guia será interrompida por piso tátil sempre que necessário, conforme dispõem as normas
da ABNT.
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Detalhe da localização e dimensão do cordão boleado de em concreto, proposto ao logo do gradil do Parque Municipal.
Fonte: projeto BHTrans.



Calçadas nas faixas de pedestres

Para acesso às faixas de pedestres serão executadas as rampas padrão, atendendo a norma
vigente. O meio fio será rebaixado e a inclinação seguirá a norma de acessibilidade i=8,33%. O
piso direcional, como próprio nome induz, levará o pedestre até o piso de alerta próximo ao meio
fio rebaixado indicando que a faixa de pedestres terá início. Foi proposta, ainda, a substituição de
grande parte do desenho floral em calçada portuguesa preta, nos trechos a serem recortados para
implantação

da

acessibilidade,

configurando-se

em

intervenção

descaracterizante

no

entendimento da Diretoria. No entanto, em reunião, a BHTrans alegou que procurou fazer o
mínimo de intervenção possível e que a não substituição destas pedras inviabilizaria o projeto.
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Levantamento fotográfico das faixas de perdestes existentes, mostrando a junção com a calçada, que não atende às
normas vigentes. Fonte: projeto BHTrans.

Proposta das rampas e adequação da calçada na faixa de pedestres, atendendo às normas vigentes. Fonte: projeto
BHTrans.
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Travessia elevada em frente ao Palácio das Artes
Na calçada em frente ao Palácio das Artes, o projeto propõe uma travessia elevada para
maior comodidade dos pedestres. Neste trecho, o uso do cordão de concreto (guia de
caminhamento) será dispensado já que existe uma guia de mais de 10 cm que poderá ser
usada como balizador do deficiente visual.

Proposta para a Travessia elevada em frente ao Palácio das Artes. Fonte: projeto BHTrans.



Calçadas em esquinas

Algumas esquinas foram propostas em concreto no intuito de facilitar a adequação à norma
vigente, que demanda instalação de rampas e faixas de ladrilho direcional e alerta. Entretanto, foi
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determinado atenção especial aos casos onde as esquinas também são protegidas,
principalmente na Av. Afonso Pena, e nos casos especiais, onde existe padrão para os chanfros
das esquinas, tendo sido apresentada uma proposta específica de projeto. Nela, mantém-se a
calçada portuguesa e indica-se o passeio em concreto apenas no caminhamento do entorno do
piso direcional, nas dimensões mínimas da norma federal vigente. A proposta foi bastante
discutida entre os técnicos da BHTrans, responsáveis pela elaboração do projeto, e a DPCA, mas
com ressalva de que cada interseção, onde ocorrer esses casos especiais, deverá ser
apresentada separadamente para avaliação da Diretoria de Patrimônio Cultural e, se necessário,
encaminhamento ao Conselho.

Proposta para travessia de pedestres na esquina da Av. Afonso Pena com Av. Carandaí. Fonte: projeto BHTrans.
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Calçada em frente ao acesso do Parque Municipal

O projeto prevê duas rampas laterais de acesso com inclinação de 5%. O cordão boleado
proposto ao longo do gradil do Parque Municipal será interrompido no trecho de acesso ao
parque, sendo instalada duas fileiras de piso tátil direcional na cor vermelha na extensão deste
portão. Seguindo mesmo padrão definido pela norma vigente, o piso tátil será precedido do piso
de concreto e também da fileira de ladrilho liso antiderrapante na cor natural.

Levantamento fotográfico demonstando a situação atual do acesso ao Parque Municipal, com piso em palarelepípedo.
Fonte: projeto BHTrans.

Proposta para intervenção no acesso ao Parque Municipal. Fonte: projeto BHTrans.

O Projeto Piloto busca estabelecer soluções alternativas para a adaptação dos passeios em locais
consolidados, compatibilizando os acessos a edificações existentes, topografia, arborização e
circulação de pedestres. A proposta leva em consideração a existência das calçadas portuguesas
e a necessidade de sua manutenção, compatibilizando a implantação da legislação de
acessibilidade vigente. Sentimos falta do projeto das ciclovias, que entendemos ser importante
encaminhar junto com as intervenções nas vias, passeios e canteiros centrais.
O projeto apresentado enfatiza seguintes alternativas a serem avaliadas pelo CDPCM-BH:
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1. Adequação das orientações para implantação dos rebaixos e sinalização tátil conforme a
atualização da Norma Brasileira de Acessibilidade da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT – NBR 9050/20 e NBR 16537/16);
2. Intervenções na calçada protegida da Av. Afonso Pena para atender às normas vigentes ABNT – NBR 9050/20 e NBR 16537/16;
3. Propostas de recortes nos desenhos florais originais dos passeios do Mercado das Flores,
Parque Municipal e Palácio das Artes, em virtude a implantação das faixas de acessibilidade determinadas pelas normas vigentes;
4. Substituição de parte do desenho floral em calçada portuguesa preta, nos trechos a serem
recortados para implantação da acessibilidade.

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise da proposta, esta Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público entende
que o projeto apresentado é passível de aprovação. Em reunião com a BHTrans ficou acordado
como diretriz, com o intuito de minimizar ainda mais o corte dos desenhos florais originais dos
passeios, que sempre que possível em todos os projetos deverá ser previsto o deslocamento das
faixas de concreto e ladrilho tátil possibilitando a manutenção dos desenhos florais originais, bem
como diminuição da substituição dos desenhos florais por calçada portuguesa branca. Os
desenhos florais em calçada portuguesa preta estão concentrados nas áreas centrais dos
passeios e o restante da calçada é em pedra portuguesa branca, sendo mais adequado a receber
a intervenção, pois possibilita reintegração mais fácil do que o corte de um desenho floral. Na
implantação de novos equipamentos como abrigos de ônibus, por exemplo, procurar menor
intervenção nestes desenhos florais em calçada portuguesa preta.
Portanto, para as próximas etapas do projeto de priorização do transporte coletivo no corredor da
Avenida Afonso Pena, a substituição do desenho floral a ser recortado será mínima possível, uma
vez que a retirada de grande parte dos desenhos originais descaracteriza, assim, os pisos
originais da década de 1920. A DPCA é favorável apenas à remoção das partes que necessitarão
ser cortadas para implementação da acessibilidade.
Sugerimos que os trechos de todo o passeio que apresentarem peças soltas e buracos sejam
reintegrados com as pedras eventualmente removidas para a implantação da acessibilidade,
utilizando-se assim, as pedras originais em toda a reintegração da calçada original desse trecho.
Pontuamos a necessidade da incorporação ao projeto apresentado das propostas das ciclovias
para o trecho em questão, unificando as proposições de intervenção da BHTrans para esse trecho
do corredor da Avenida Afonso Pena.
Finalmente, se o CDPCM-BH deliberar pela aprovação do projeto, entendemos que as diretrizes
de projeto mencionadas acima, assim como todo o projeto executivo do corredor da Avenida
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Afonso Pena, a ser encaminhado a esta DPCA, podem ser analisadas pela equipe técnica da
Diretoria, não sendo necessária a análise pelo Conselho, desde que respeitada suas
deliberações.
O projeto em questão também deve ser objeto de análise do IPEHA-MG, uma vez que se trata de
área com tombamento estadual.
Salientamos, ainda, a necessidade de encaminhamento prévio de todo o projeto executivo de
intervenção no corredor da Avenida Afonso Pena, incluindo as ciclovias, para análise e aprovação
da DPCA.
Sendo o que se apresenta, encaminhamos o presente relatório técnico e a documentação
protocolizada nesta Diretoria para análise e deliberação deste Conselho Deliberativo do
Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte - CDPCM-BH.

Belo Horizonte, 02 de fevereiro de 2022.

Érica Mendonça Pereira
Arquiteta e Urbanista
Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público - DPCA

Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060
Belo Horizonte - MG – Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br

