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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE A PROJETO DE RESTAURAÇÃO URBANÍSTICA DA
PRAÇA DA ESTAÇÃO, PERTENCENTE AO CONJUNTO URBANO PRAÇA RUI BARBOSA E
ADJACÊNCIAS.

Considerações iniciais
Em dezembro de 2018 foi encaminhado à Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo
Público/DPCA proposta elaborada pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital –
SUDECAP de projeto de intervenção na Praça da Estação, prevendo a instalação de esferas de
concreto e bancos monolíticos por todo o perímetro da praça, bem como a sugestão de plantio de
duas árvores em canteiro elevado, soluções estas para impedir o acesso de automóveis em seu
interior, especialmente na área da fonte seca.
A análise do material foi de responsabilidade do Conselheiro Flávio de Lemos Carsalade que,
em seu parecer, concluiu propondo duas ações:
1.

Que sejam retomadas imediatamente as ações sistemáticas de conservação e manutenção

da Praça pelos órgãos municipais e que os eventos recebam fiscalização adequada para evitar a presença de caminhões e congêneres em locais inadequados;
2.

Que, caso ainda se faça necessária a existência de obstáculos como os propostos ou caso

assim entenda o Conselho, a sua solução deva ser dada pelos autores do projeto de restauração da
Praça, de maneira a garantir a coerência de sua idealização.”

A proposta foi discutida em reunião ordinária do Conselho realizada em fevereiro de 2019 e
reprovada através da Deliberação nº007/2019, a saber:
Deliberação n.º 007 / 2019
Análise e Deliberação sobre Projeto de Intervenção para impedir trânsito de automóveis na Praça
Rui Barbosa (Praça da Estação), pertencente ao Conjunto Urbano Praça Rui Barbosa e adjacências.
Relatoria: Flávio de Lemos Carsalade;
- Deliberou pela aprovação do Parecer que reprovou o Projeto, acrescentando a necessidade de
adoção de solução paliativa e estudo de reestruturação da região junto à Prefeitura de Belo Horizonte.

Em 28 de março de 2020 foi recebido, por meio do e-mail do protocolo da DPCA, projeto de
restauração urbanística da Praça da Estação elaborado pelo escritório B&L Arquitetura. O material
consta de diagnóstico, memorial descritivo, plantas e documentos do RT. A empresa foi contratada

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

fl. 2 de 10

Diretoria de Patrimônio
Cultural e Arquivo Público

pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte por intermédio da Diretoria de Patrimônio Cultural e
Arquivo Público/DPCA com recurso do Ministério Público.
A DPCA, juntamente com o IEPHA e a SUDECAP, realizou vistorias ao local e participou de reuniões para a discussão da proposta elaborada.

Contextualização
A Praça Rui Barbosa, área destinada para a intervenção, simboliza um referencial para a
população mineira e sua história está intrinsecamente ligada ao surgimento da capital, tendo sido
pensada à época, por Aarão Reis, como um pórtico de entrada para a cidade – característica que
lhe confere até hoje destaque espacial no contexto urbano.
A praça sofreu intervenções ao longo dos anos, mas sempre mantendo o eixo da avenida
Santos Dumont ao prédio da Estação Central.
Conforme material apresentado, a proposta ora em análise tem como principal objetivo a
recuperação das características arquitetônicas, físicas e funcionais do projeto elaborado e executado entre os anos de 1995 e 2004 para o Largo da Praça da Estação. Foi realizado um trabalho de
identificação das patologias e problemas, diagnóstico e proposta de intervenção uma vez que, em
virtude do sucesso da apropriação do espaço, percebe-se a necessidade de adequação e adaptação de alguns elementos.
O projeto elaborado em 1995 tratava-se de um projeto global, que compreendia a recuperação de todo o trecho entre a rua da Bahia e Aarão Reis e entre as ruas Guaicurus e Caetés.
Na área da esplanada, utilizada anteriormente como estacionamento durante o dia e eventualmente como espaço cultural à noite e fins de semana, foi instalada iluminação principal através
de postes especiais nas laterais do largo, determinando não só os limites do espaço físico de forma
cenográfica e luminotécnica como também liberou o espaço do largo para sua plena utilização. As
ruas laterais receberam novos postes de iluminação de pedestres e de pista.
Foi executado um piso de grande resistência com reformulação do sistema geral de drenagem e também infraestrutura elétrica para eventos, configurando seu uso exclusivo para a população, sem acesso de veículos.
Na área central, foram executados conjuntos de fontes sem formação de espelho d´água
que são um espetáculo visual e aliviam a sensação de aridez da esplanada, que não há abrigo para o sol.
O projeto ainda contemplou aspectos de recuperação paisagística, implantação de mobiliário urbano e a limpeza e recuperação do Monumento à Terra Mineira.
A execução deste projeto propiciou grande apropriação deste espaço pela população. Além
dos eventos políticos, a praça passou a ser ocupada pelos jovens e pelas noivas em seus ensaios.
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O Forro de Belô, FIT, transmissão de jogos de futebol, shows e encontros de blocos carnavalescos
também tiveram a esplanada da praça da estação como endereço.
Junto com a intensificação do uso com eventos culturais, políticos e religiosos, foram crescendo os conflitos e as tensões, assim como os vandalismo, depredações e sobrecarga que degradavam a praça que não recebia a correta manutenção e gestão.
Assim, em 2009, o então prefeito decretou o fechamento da praça para grandes eventos e
manifestações, até que se definissem regras para o seu uso “civilizado”. Neste mesmo período,
nasceu o movimento Praia da Estação, um protesto pacífico e bem humorado contra a proibição
do uso da praça.
Em 2014, a PBH instituiu, pelo Decreto 15.587 de 09 de julho de 2014, o perímetro da Zona Cultural Praça da Estação, alterado pelo Decreto Nº 16.417, de 05 de setembro de 2016, na
qual a Praça da Estação é o elemento central. O artigo 2º deste decreto dispõe sobre os objetivos
da Zona Cultural Praça da Estação: I - fomentar a diversidade; II - preservar e promover o conjunto arquitetônico, histórico e paisagístico; III - fomentar atividades culturais, artísticas, de lazer e
entretenimento; IV - integrar a comunidade local e o público visitante; V - fomentar o uso do espaço público mediante atividades compatíveis com os demais objetivos. A partir do estabelecimento da Zona Cultural Praça da Estação, foram instauradas ações de fomento às artes e eventos no
local, em iniciativas públicas municipais e da sociedade civil.
Em 2019, a Secretaria Municipal de Cultura realizou, inclusive, um edital para reconhecer,
valorizar e potencializar atividades artísticas e culturais regulares na região da Praça da Estação
nas áreas de Artes Visuais e Design, Audiovisual, Circo, Dança, Literatura, Música, Patrimônio e
Teatro.
Todas essas ações somadas às ações demandadas pelos segmentos culturais da cidade reforçam a necessidade da garantia de condições de infraestrutura segurança e acessibilidade na
Praça da Estação que viabilizem o usufruto de seus espaços conforme as atuais disposições legais
da área de Arquitetura e Engenharia.
“A proposta elaborada não prevê somente a recuperação da Praça da Estação enquanto referência história e patrimônio cultural da criação da Capital Belo horizonte, mas sobretudo a sua
recuperação (1995/2004) e ocupação no início do século XXI, bem como a garantia de vida longa
ao locus de Zona Cultural da Praça da Estação com sua representação maior, A Praia da Estação!”

Diagnóstico e proposta
Através de vistorias realizadas na Praça foram identificados vários pontos onde o piso encontra-se quebrado, as canaletas danificadas, com grandes deslocamentos verticais e degradação
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dos caixilhos, comprometendo a passagem de pedestres no local e trazendo risco para os que ali
circulam.
A presença constante de veículos circulando sobre a praça, bem como a falta de manutenção e o vandalismo frequente, causa constantes danos ao conjunto de fontes. Nesse sentido, fazse necessária a adequação do projeto arquitetônico da praça que preveja um reforço das estruturas de concreto da praça, uma solução de mobiliário urbano que impeça o acesso de veículos na
esplanada, a recuperação e modernização do sistema de funcionamento das fontes. Deverão ser
propostas soluções definitivas de proteção ao acesso de veículos e de materiais resistentes ao
vandalismo.
Com relação aos pisos, foi observado que a técnica empregada no revestimento em azulejo
nas canaletas não resistiu bem ao tempo. Desta forma, propõe-se que após a impermeabilização,
os acabamentos destas canaletas deverão ser executados em epóxi, com alta resistência e plasticidade.
Embora 80% do piso, formado por placas cimentícias pigmentadas encontrem-se em bom
estado, a recuperação das canaletas das fontes destruirá boa parte do piso. Propõe-se testes de
granulometria e composição das placas atuais para a fabricação de elementos substitutos idênticos
em cor, textura e performance. Os pisos que serão mantidos deverão ser limpos com produtos
próprios que não alterem as características das placas.
O material apresentado também detalha os danos aos equipamentos das fontes luminosas interativas, causados por vandalismo, furto de peças e falta de manutenção corretiva e preventiva. É proposta a recuperação total dos efeitos ornamentais e recreativos originais das fontes
luminosas ornamentais e recreativas, ajustando os equipamentos às novas técnicas vigentes e
novas tecnologias disponíveis.
Para a fonte, são propostos “bicos aspersores de jato névoa especiais, modelo NEBLINA
III, o mesmo modelo das fontes luminosas originais, que cobrirá toda a área dos pátios molhados
das fontes interativas com uma densa névoa artificial, formada por micropartículas d’água em suspensão que funciona como um alerta para o acionamento dos jatos principais. Essa névoa em contato com a luz do sol do início da manhã e fim de tarde forma coloridos arco-íris sobre os pátios
molhados das fontes luminosas interativas. Durante a noite a névoa difunde a luz colorida dos
projetores de luz da fonte luminosa, formando uma espécie de aura iluminada sobre as áreas dos
pátios molhados das fontes interativas.
Este efeito desse tipo de bico aspersor de jato névoa é caracterizado principalmente pela
fluidez, leveza e transparência da névoa que se expande e flutua em movimentos lentos e suaves.
Para nossa solicitação, não atendida à época da implantação, de que os jatos aerados principais
das fontes luminosas interativas operem na altura máxima prevista originalmente para os mesmos,
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que é de 6,0 metros, será necessária a substituição dos atuais conjuntos moto bombas equipados
com motores elétricos de 25,0 CV, por outro modelo de conjunto moto bomba, de maior vazão e
pressão de trabalho, equipado com motor elétrico de 40,0 CV.”

Simulação da fonte e das novas canaletas, mais resistentes – material fornecido pelo requerente

Os cilindros em aço inox instalados entre a praça e o espaço de circulação destinados ao
Museu de Artes e Ofícios foram todos arrancados. Para a preservação futura e durabilidade do
equipamento será necessária a reinstalação dos cilindros originais, em aço inox, porém deverão
ser redimensionados e sua alma preenchida em concreto. Na borda da Avenida Andradas e parte
da Guaicurus e também da Caetés deverão ser instalados cilindros mais robustos que além de delimitar funcionarão como sinalizadores. Terão em sua porção superior pintura foto luminescente
afim de serem visualizados com a incidência de luz rapidamente por veículos e pedestres.
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Detalhe do pino delimitador – material fornecido pelo requerente

Detalhe da praça com Museu aos fundos e pinos para delimitação do acesso de veículos – material fornecido
pelo requerente

Os bancos existentes encontram-se íntegros e em pleno uso. Observa-se que não sofreram
manutenção ao longo dos anos. Propõe-se a recuperação deles, pintura com tinta a óleo. É proRua 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 10

Diretoria de Patrimônio
Cultural e Arquivo Público

posto uma acréscimo no número destes bancos nas áreas laterais arborizadas e estes também
funcionariam como barreira delimitadora de veículos.

Vista da lateral das praças com os bandos e árvores delimitando o transito de veículos – material fornecido
pelo requerente

Na avenida dos Andradas estão locados 4 pontos de ônibus. Em diálogo com a BHTRANS,
com IEPHA e com a DPCA-PBH, propõe-se instalar quatro abrigos transparentes, padrão desenvolvido para espaços de Patrimônio Cultural.

Foto inserção de vista geral da praça com o abrigo de ônibus em primeiro plano – material fornecido pelo
requerente
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São propostas lixeiras conforme modelo utilizado na Savassi, que possui o dobro de capacidade da lixeira padrão SLU e fabricada em aço inox. Estas lixeiras são mais robustas e duráveis.
Foi realizado também um diagnóstico das árvores, visando melhorar o aspecto paisagístico.
Foram identificadas árvores que necessitam de podas, 16 árvores da espécie magnólia chmpaca
(magnólia) que foram plantadas em 2003 e não se desenvolveram. Foi sugerido o transplantio ou
a supressão conforme determinação da SMMA. A DPCA entende que, embora não apontado no
relatório, deverão implantadas novas árvores no local. Foi também indicada a supressão de um

tecoma stans (ipê de jardim) e o plantio de novas espécies onde já não há árvores e no projeto
anterior havia previsão. Em conversa com a RT, a substituição destas árvores será realizada em
uma segunda etapa.
Para completar a delimitação aos veículos, foi especificada um linha de palmeiras Areca de
Locuba (Dypsis madagascariensis) no limite da avenida dos Andradas, uma palmeira leve, de porte
pequeno em relação às palmeiras. Conforme memorial descritivo, “o sentido maior de sua proposição remete a uma humanização, um clima praiano – uma homenagem à praia da Estação sem,
contudo concorrer com o monumental espaço e seu edifício.”
À esquerda do Edifício da Estação, Museu de Artes e Ofícios, ladeando as escadas de acesso a Estação Central do metrô delimitando também o uso por veículos e proporcionando uma melhor ambientação além de ocupar espaço residual é proposto um jardim simétrico, mas não igual,
ao da entrada da administração do Museu de Artes e Ofícios.
Um importante elemento deste projeto de 1996 são os seis grandes postes de iluminação
instalados de cada lado da esplanada. Além deles, foram implantados quatro postes pretos (dois
de cada lado) para iluminar o Edifício da Estação – Museu de Artes e Ofícios. Tal implantação, juntamente com alterações dos refletores e iluminação da Esplanada, foi realizada com acompanhamento e aprovação da DPCA e IEPHA em 2020.
O projeto propõe a remoção dos postes instalados na margem da avenida dos Andradas e
dos postes instalados no largo e diverso do projeto de 1996. A DPCA entende que estes podem ser
mantidos e que o Conselho deverá avaliar a permanência destes elementos.
O projeto propõe travessia elevada em alguns trechos melhorando a acessibilidade do largo, a instalação de dois conjuntos de paraciclos, atendendo aos fluxos de públicos variados e em
modelo diverso do padrão utilizado na cidade mais robusto.
É proposto um modelo de arvoreiro em concreto, maior e mais robusto, com frisos contínuos e menos vulneráveis que os escolhidos no projeto original.
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Modelo do arvoreiro proposto – material fornecido pelo requerente

Simulação da proposta – material fornecido pelo RT
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Simulação da proposta– material fornecido pelo RT

Considerações finais
Trata-se de projeto de intervenção em bem cultural para incremento do uso e impedimento de trânsito de automóveis no interior da praça, a fim de evitar degradação da fonte seca, grelhas e das placas cimentícias. A DPCA entende que a proposta de implantação das
palmeiras agrega valor à paisagem da praça e a instalação dos pinos para impedir o acesso
de veículos é solução arquitetônica de qualidade funcional, ambos sem comprometimento
estético negativo, reafirmando, ainda, que seu uso e ocupação é destinado às pessoas e não
a veículos.
Com relação às alterações realizadas na iluminação, a DPCA entende que o projeto
aprovado e executado em 2020 com acompanhamento da DPCA e do IEPHA deve ser mantido e objeto de discussões posteriores, se for o caso.
A DPCA entende que proposta de restauração dos demais elementos valoriza e requalifica o espaço e entende ser necessária a fiscalização, manutenção e gestão contínuas a fim
de se evitar sua degradação.
Belo Horizonte, 12 de abril de 2022.
Ana Carolina Chaves Lemos
Arquiteta e Urbanista
Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA
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