
 
 

DIRETRIZES DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

Descrição dos bens tombados existentes na área de intervenção e 

diretrizes específicas de intervenção: 

TERMINAL RODOVIÁRIO GOVERNADOR 

ISRAEL PINHEIRO 

Praça Rio Branco n.º 100 

Conjunto Urbano Avenida Afonso Pena e Adjacências 

1.USO ORIGINAL 

Terminal 

Rodoviário 

2.VINCULAÇÃO 

ESTILÍSTICA 

Arquitetura Moderna 

3.ARQUITETO  

Projeto escolhido por 

concurso público, 

sendo a equipe 

vencedora composta 

pelos arquitetos 

Walter Machado, 

Fernando Graça, 

Francisco Espírito 

Santo, Luciano 

Passini, Suzy de 

Mello, Mario Berti, 

Marina Wasner, 

Ronaldo Mazotti, 

Walter Machado, 

Raul Cunha e 

Mardônio Guimarães  

Paisagismo do 

escritório de Roberto 

Burle-Marx. 

4.PERÍODO 

SÉCULO: XX ANO:1967 a 

1971 

5.GRAU DE PROTEÇÃO 

Tombado conforme Deliberação 03/94, de 10/11/1994, com publicação no Diário Oficial de Minas 

Gerais em 18/11/1994 – processo 01.059218.95.78, apenso ao processo 01.059220.9510 

6.INFORMAÇÕES SOBRE O BEM CULTURAL 

Com participação dos arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa na escolha do terreno, a rodoviária 

começou a ser construída em 1967 e foi inaugurada em 1971, recebendo o título de maior e mais 

moderno terminal da América Latina e o prêmio da 1ª Bienal de Arquitetura de 1971. O projeto para 

construção da rodoviária foi produto de um concurso público empreendido pelo Governo do Estado 

de Minas Gerais.  A equipe vencedora contou com a participação de modernistas como Walter 

Machado, Fernando Graça, Francisco Espírito Santo, Luciano Passini, Suzy de Mello, Mario Berti, 

Marina Wasner, Ronaldo Mazotti, Walter Machado, Raul Cunha e Mardônio Guimarães. O projeto de 

paisagismo, desenvolvido pelo escritório de Roberto Burle-Marx, abrangia não somente os jardins e o 

agenciamento externo como também o desenho das calçadas em pedra portuguesa. Naquela época 



 
 

o edifício da rodoviária ganhou fama nacional devido à ousadia e magnitude da cobertura em 

concreto armado, que possui como principal apelo estético o prolongamento em balanço da 

estrutura em concreto da cobertura, que conforma a grande marquise de entrada da edificação.  

 

7.DIRETRIZES ESPECÍFICAS DE INTERVENÇÃO 

 Preservação das fachadas e da volumetria da edificação principal da Rodoviária, incluindo a 
solução da cobertura; 

 A manutenção do agenciamento interno do pavimento de acesso principal da rodoviária, 
considerando a preservação dos mezaninos com seus guarda corpos; deverá ser considerada, 
ainda a manutenção da  solução estética proposta pelo projeto luminotécnico original; 

 No caso do prédio principal da rodoviária, deverão ser mantidos os terraços e o 
ajardinamento lateral neles existentes; 

 Prever a implantação de iluminação monumental para o prédio da Rodoviária. 
 É desejável que a proposta considere a preservação dos volumes originalmente revestidos 

em lambris e que hoje atendem à bilheteria 
 

8.DOCUMENTAÇÃO ADICIONAL 

 

Figura 1- Imagens antigas da Estação Rodoviária. Sem referência de data.  Fonte: Folheto da Empresa Serviços 



 
 
de Engenharia S/A; documentação arquivada na DIPC/FMC. 

 

Figura 2 - Imagens antigas da parte interna da Estação Rodoviária. Sem referência de data. Fonte: Folheto da 

Empresa Serviços de Engenharia S/A; documentação arquivada na DIPC/FMC. 

 

 

Figura 3 – Imagem antiga da parte interna da Estação Rodoviária. Sem referência de data. Fonte: Folheto da 

Empresa Serviços de Engenharia S/A; documentação arquivada na DIPC/FMC. 

 

 

 

  



 
 

ANTIGA SECRETARIA DE ESTADO DA 

AGRICULTURA E PECUÁRIA 

Praça Rio Branco n.º 56 

Conjunto Urbano Avenida Afonso Pena e Adjacências 

1.USO 

ORIGINAL 

Alfândega 

2.VINCULAÇÃO 

ESTILÍSTICA 

Ecletismo 

3.ARQUITETO  

Luiz Signorelli 

 

4.PERÍODO 

SÉCULO: XX ANO:1929 

5.GRAU DE PROTEÇÃO: 

Tombado conforme Deliberação 03/94, de 10/11/1994, com publicação no Diário Oficial de Minas 

Gerais em 18/11/1994 – processo 01.059218.95.78, apenso ao processo 01.059220.9510 

6.INFORMAÇÕES SOBRE O BEM CULTURAL 

Projetada originalmente para abrigar a Alfândega pelo arquiteto Luiz Signorelli, a edificação possui 

estilo eclético e sua construção data de 1929. O prédio possui dois pavimentos. A fachada principal 

abriga a entrada da edificação, cujo acesso é feito por uma escadaria, e que se destaca do volume 

principal marcando o eixo de simetria. No primeiro pavimento, as aberturas possuem formato 

retangular e recebem elementos decorativos em alto relevo nas paredes inferiores. No segundo 

pavimento, as aberturas possuem acabamento em arco pleno e não possuem elementos decorativos 

na porção inferior. Há a predominância de cheios e vazios enfatizados por colunas que fazem a 

marcação vertical nas fachadas. No volume destacado que abriga o vão do acesso principal a 

marcação se difere por ser feita em duas colunas circulares, enquanto as demais são retangulares. O 

coroamento é feito por uma cimalha que circunda a edificação, encimada por platibanda em todo 

seu perímetro, exceto no volume destacado da entrada na fachada principal, que possui frontão em 

arco abatido ladeado por dois brasões. Um friso decorativo separa o embasamento do corpo da 

edificação. 

7. DIRETRIZES ESPECÍFICAS DE INTERVENÇÃO 

 Preservação das fachadas e da volumetria da edificação, incluindo a solução da cobertura, 
com manutenção da inclinação do telhado, do tipo de telha e do engradamento original; 

 Manutenção e recuperação dos elementos decorativos e dos materiais de acabamento 
originais; 

 Manutenção e recuperação dos elementos de fechamento originais; 
 Prever a implantação de iluminação monumental para o edifício tombado. 

 

 

 

  



 
 

PRAÇA RIO BRANCO Praça Rio Branco, s/nº 

Conjunto Urbano Avenida Afonso Pena e 

Adjacências 

1.USO ORIGINAL 

Praça 

2.VINCULAÇÃO 

ESTILÍSTICA  

não se aplica 

3.ARQUITETO  

Aarão Reis  

 

4.PERÍODO 

SÉCULO: XIX  

5.GRAU DE PROTEÇÃO: 

Tombado conforme Deliberação 03/94, de 10/11/1994, com publicação no Diário Oficial de Minas 

Gerais em 18/11/1994 – processo 01.059218.95.78, apenso ao processo 01.059220.9510 

6.INFORMAÇÕES SOBRE O BEM CULTURAL 

A Praça Rio Branco, prevista no plano de Aarão Reis e originalmente denominada Praça 14 de 

fevereiro, passou por diversas modificações desde sua concepção. Projetada seguindo o estilo das 

praças da região central da cidade, teve como imagem mais representativa o paisagismo francês que 

marcou alguns espaços públicos a partir dos anos 1920. Originalmente retangular, tinha na sua face 

voltada para a Avenida do Contorno e para o Mercado Municipal. Na década de 1930 o mercado foi 

substituído pela Feira Permanente de Amostras. As intervenções posteriores ocorreram, em sua 

maioria, para adequação do sistema viário ao seu redor. Tais modificações acarretaram na alteração 

do seu traçado e na redução do seu espaço físico.  

Devido à proximidade da Estação Rodoviária, a Praça Rio Branco foi considerada, a partir dos anos 

1970, o portão de entrada para aqueles que chegam a Belo Horizonte e, durante muitos anos, foi 

apontada como local de maior concentração popular da cidade. Nos anos 1980, a renomada artista 

plástica Mary Vieira foi convidada para realizar uma intervenção “plástico-urbanística” na Praça Rio 

Branco. Nessa proposta da artista, a Praça foi concebida como monumento denominado 

“Monovolume Liberdade em Equilíbrio”. Esse projeto teve o intuito de oferecer um lugar de 

passagem aberto a eventos de cunho cívico cultural e sua inauguração se deu em 13 de maio de 

1982. Após a inauguração, ocorreram manifestações contrárias à proposta da artista, manifestações 

essas que tinham como principal demanda que a praça se tornasse mais humana por meio do plantio 

de árvores. Posteriormente, em 1998, novo projeto foi aprovado para o local, prevendo a conciliação 

entre as duas demandas verificadas para a praça: criação de um espaço simbólico-representativo e a 

criação de recintos de convívio. Essa proposta de intervenção conservou o monumento vertical da 

proposta de Mary Vieira e sua base em granito, criou nova pavimentação, definiu espaço em forma 

circular dividido em dois setores, sendo um para manifestações sociais e outro para parada e 

repouso. A rampa até então existente foi substituída por um muro baixo e foi criada uma escadaria 

com acesso à praça. Além disso, foram plantadas novas árvores de modo a reintroduzir a dimensão 

orgânica da praça original.  

7.DIRETRIZES ESPECIAIS DE PROJETO 

 Manutenção da condição do local como espaço de fruição pública, livre de edificações de 



 
 

caráter permanente; 
 Manutenção do monumento Liberdade em Equilíbrio, constituído por dois pilares de 22m de 

altura, que se ergue sobre uma base horizontal de 12m por 8m; 
 É desejável que intervenções na Praça se referenciem na proposta “plástico-urbanística” da 

artista plástica Mary Vieira. 
 Prever a implantação de iluminação monumental para a praça. 

 

 

8.DOCUMENTAÇÃO ADICIONAL 

 

 

Figura 4 - Imagem do monumento “Monovolume Liberdade em Equilíbrio”.  Sem referência de data. Fonte: 

Material que integra o pedido de tombamento da Praça Rio Branco; documentação arquivada na DIPC/FMC. 



 
 

 

Figura 5 -  Imagens da construção do monumento “Monovolume Liberdade em Equilibrio”;  Sem referência de 

data. Fonte: Material que integra o pedido de tombamento da Praça Rio Branco; documentação arquivada na 

DIPC/FMC. 



 
 

 

Figura 6 -   Imagem do monumento “Monovolume Liberdade em Equilibrio . Sem referência de data. Fonte: 

Material que integra o pedido de tombamento da Praça Rio Branco; documentação arquivada na DIPC/FMC. 



 
 

 

  

 

Figura 7 -  Imagem noturna do monumento “Monovolume Liberdade em Equilibrio . Sem referência de data. 

Fonte: Material que integra o pedido de tombamento da Praça Rio Branco; documentação arquivada na 

DIPC/FMC. 

 

 



 
 

Certidão de Registro de Tombamento 

Certidão de Registro de Tombamento – Conjunto Urbano Avenida Afonso Pena/Rua da Bahia 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE TOMBAMENTO 
 

Eu, na condição de Presidente do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de 

Belo Horizonte e Presidente da Fundação Municipal de Cultura, CERTIFICO que, revendo o Livro 

do Tombo Histórico, instituído pela Lei Municipal número três mil oitocentos e dois, de seis de 

julho de mil novecentos e oitenta e quatro, nele se encontra registrado, às folhas trinta e dois, trinta 

e dois verso, trinta e três e trinta e três verso; Número de inscrição em romano: quarenta e quatro; 

Número de processo: 01.059220.95.10; Bem cultural: Conjunto Urbano Avenida Afonso Pena – 

Rua da Bahia e Adjacências; Natureza do bem cultural: Arquitetura civil e religiosa; 

Localização: Centro; Propriedade: Particular; Caráter do tombamento: Anuência e 

compulsório; Deliberação: 10 de novembro de 1994; Publicação: 18 de novembro de 1994 

“Minas Gerais“ – Parte I; Descrição: Poligonal de tombamento:------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

Ponto Coordenadas 

X                           Y 

Distância - Metros Rumos - Graus 

32 = 1 611.372,0 7.796.480,0 - - 

2 611.204,0 7.796.380,0 195,5 239,2 

3 611.236,0 7.796.516,0 139,7 13,2 

4 611.104,0 7.796.550,0 136,3 284,4 

5 611.174,0 7.796.822,0 280,9 14,4 

6 611.030,0 7.796.856,0 148,0 283,3 

7 611.074,0 7.796.992,0 142,9 17,9 

8 610.942,0 7.797.030,0 135,4 286,1 

9 610.976,0 7.797.162,0 136,3 14,4 

10 610.840,0 7.797.200,0 141,2 285,6 

11 610.910,0 7.797.452,0 261,5 15,5 

12 610.894,0 7.797.480,0 32,2 330,3 

13 610.642,0 7.797.544,0 260,0 284,3 

14 610.684,0 7.797.658,0 121,5 20,2 

15 610.652,0 7.797.696,0 49,7 319,9 

16 611.132,0 7.797.744,0 482,4 84,3 

17 611.120,0 7.797.706,0 39,8 197,5 

18 610.984,0 7.797.740,0 140,2 284,0 

19 610.934,0 7.797.556,0 190,7 195,2 

20 611.070,0 7.797.520,0 140,7 104,8 

21 611.046,0 7.797.436,0 87,4 195,9 

22 611.184,0 7.797.396,0 143,7 106,2 

23 611.148,0 7.797.262,0 134,0 180,0 

24 611.282,0 7.797.262,0 138,8 105,0 

25 611.246,0 7.797.092,0 138,8 195,0 

26 611.384,0 7.796.056,0 142,6 104,6 

27 611.344,0 7.796.910,0 151,4 195,3 



 
 

28 611.480,0 7.796.984,0 154,8 61,4 

29 611.884,0 7.796.986,0 404,0 89,7 

30 611.746,0 7.796.238,0 760,6 190,5 

31 611.470,0 7.796.306,0 284,3 283,8 

1 = 32 611.372,0 7.796.480,0 199,7 330,6 

Bens culturais com tombamento específico: Rodoviária - Praça Rio Branco (fachadas e volume); 

Hotel Vitória – Rua 21 de Abril, 202 / 230 (fachadas e volume); Edifício Mauro Queiroz (Centro 

dos Chauffers) – Rua Acre, 107 (fachadas e volume); Hotel Madrid – Rua dos Guaranis, 12 

(fachadas e volume); Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária – Praça Rio Branco, 56 

(fachadas e volume); Camisaria Cadillac – Avenida Afonso Pena, 385, e Rua São Paulo, 380 

(fachadas e volume); Edifício São Paulo – Rua São Paulo, 387 (fachadas e volume); Edifício 

Thibau – Rua São Paulo, 401 (fachada e volume); Edifício Sarandy – Rua dos Tupinambás, 498 

(fachada e volume); Edifício Santa Tereza – Hotel São Miguel – Rua dos Tupinambás, 643 

(fachada); Rua dos Tupinambás, 597 / 605 (fachada e volume); Edifício Ibaté – Rua São Paulo, 498 

(fachadas e volume); Avenida Afonso Pena, 505 / 525 (fachadas e volume); Agência do Banco do 

Progresso – Avenida Afonso Pena, 529 (altimetria); Avenida Afonso Pena, 541 / 549 (fachada e 

volume); Avenida Afonso Pena, 551 / 565 (fachada e volume); Edifício Mariana – Avenida Afonso 

Pena, 526 (fachadas); Hotel Estoril (Antigo Hotel Cecília) – Rua dos Carijós, 454 (fachadas e 

volume); Edifício Lutétia – Rua São Paulo, 679 (fachadas e volume); Agência do BEMGE – Banco 

do Estado de Minas Gerais – Avenida Amazonas, 478 (fachadas e volume); Avenida Amazonas, 

287 (fachada e volume); Cine Brasil - Avenida Amazonas, 333 (integral) (tombamento de uso: 

atividades artítico-culturais); Edifício Cruzeiro – Avenida Afonso Pena, 774 (fachada e volume); 

Agência do UNIBANCO – Avenida Afonso Pena, 737 (fachada e volume); Avenida Afonso Pena, 

749 (volume); Lojas Hamiltom – Avenida Afonso Pena, 771 (volume); Edifício Acaiaca – Avenida 

Afonso Pena, 867 (fachadas); Rua Espírito Santo, 757 (fachadas e volume); Igreja Metodista do 

Brasil – Rua Tupis, 51 (fachada e volume); Edifício Parc Royal – Rua da Bahia, 902 (fachadas e 

volume); Hotel Metrópole – Rua da Bahia, 1025 (fachadas e volume); Rua Goiás, 60 (fachada e 

volume); Museu de Mineralogia Djalma Guimarães – Rua da Bahia, 1149 (fachadas e volume); 

Rua da Bahia, 1155 (fachadas e volume); Clube de Belo Horizonte (Sociedade Recreativa de Minas 

Caixa) - Rua da Bahia, 1201 (fachadas e volume); Pizzaria Giovani – Avenida Afonso Pena, 1124 

(fachada e volume); Avenida Afonso Pena, 1156 (fachada e volume); Museu do Telefone – 

Avenida Afonso Pena, 1180 (fachada e volume); Correios e Telégrafos – Avenida Afonso Pena, 

1270 (fachadas e volume); Edifício sede do Automóvel Clube – Avenida Afonso Pena, 1394 

(fachadas e volume); Tribunal de Justiça Rodrigues Alves – Avenida Afonso Pena, 1420 (fachadas 

e volume); Secretaria do Tribunal de Justiça (antigo Fórum) – Rua Goiás, 229 (fachada e volume); 

Conservatório Mineiro de Música – Avenida Afonso Pena, 1534 (fachada e volume); Palácio das 

Artes – Avenida Afonso Pena, 1537 (fachadas e volume); Teatro Francisco Nunes (fachadas e 

volume); Abrigo de Bondes Santa Tereza (integral); Observação: Este bem cultural encontra-se 



 
 

também inscrito sob o número XXVII, folhas 24 e 25, do Livro do Tombo Arqueológico, 

Etnográfico e Paisagístico. Deliberações subseqüentes referentes a tombamentos específicos dentro 

do referido Conjunto Urbano: n.º 01/95, de 12 de janeiro de 1995, com publicações no “Diário 

Oficial Minas Gerais” de 21 de janeiro de 1995; n.º 02/95, de 19 de janeiro de 1995, com 

publicações no “Diário Oficial Minas Gerais” de 28 de janeiro de 1995; n.º 03/95, de 25 de janeiro 

de 1995, com publicação no “Diário Oficial Minas Gerais” de 01 de fevereiro de 1995; (a) 

Bernardo Novais da Mata Machado/Secretário Geral do Conselho; Maria Antonieta Antunes 

Cunha/Presidente do Conselho. E, por ser verdade, eu, Leônidas José de Oliveira, pela Fundação 

Municipal de Cultura, lavro a presente certidão que vai por mim datada e assinada. Belo Horizonte, 

29 de janeiro de 2014. 

Leônidas José de Oliveira 

Presidente da Fundação Municipal de Cultural 

Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município 

 

  



 
 
Certidão de Registro de Tombamento – Desmembramento dos Conjuntos Urbanos Avenida 

Afonso Pena e Adjacências e Rua da Bahia e Adjacências 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE TOMBAMENTO 

 

Eu, na condição de Presidente do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do 

Município de Belo Horizonte e Presidente da Fundação Municipal de Cultura, CERTIFICO 

que, revendo o Livro do Tombo Histórico, instituído pela Lei Municipal número três mil 

oitocentos e dois, de seis de julho de mil novecentos e oitenta e quatro, nele se encontra 

registrado, às folhas oitenta, oitenta verso, oitenta e um e oitenta e um verso; Número de 

inscrição em romano: oitenta e oito; Número de processo: 01.091352.96.53; Bem 

cultural: Conjunto Urbano Avenida Afonso Pena e Adjacências; Natureza do bem 

cultural: Arquitetura civil e religiosa; Localização: Centro; Propriedade: Particular e 

pública; Caráter do tombamento: Anuência; Deliberação: 01 de dezembro de 1998; 

Publicação: 12 de dezembro de 1998 - “Diário Oficial Município“; Descrição: Fica 

desmembrado o Conjunto Urbano Avenida Afonso Pena – Rua da Bahia e Adjacências 

incorporando o Conjunto Urbano Praça Tiradentes e Adjacências, e alterado o perímetro de 

tombamento, conforme a seguinte descrição – O ponto tomado como inicial, denominado P1, 

situa-se na interseção dos eixos das Avenidas Afonso Pena e Contorno e da Rua Tomé de 

Souza; deste, seguindo pelo eixo da Rua Tomé de Souza até o cruzamento com o eixo da Rua 

Piauí, denominado P2; deste, pelo eixo da Rua Piauí até cruzamento com os eixos da Rua 

Inconfidentes, denominado P3; deste, seguindo pelo eixo da Rua Inconfidentes até o 

cruzamento com o eixo da Rua Ceará, denominado P4; deste, seguindo pelo eixo da Rua 

Ceará até o cruzamento com o eixo da Rua Santa Rita Durão, denominado P5; deste, 

seguindo pelo eixo da Rua Santa Rita Durão até o cruzamento com o eixo da Rua Professo 

Morais e Avenida Getúlio Vargas e da Rua Santa Rita Durão, denominado P6; deste, pelo 

eixo da Rua Professor Morais até o cruzamento com o eixo da Rua Cláudio Manoel, 

denominado P7; deste, seguindo pelo eixo da Rua Cláudio Manoel até o cruzamento o eixo 

da Rua Rio Grande do Norte, denominado P8; deste, seguindo pelo eixo da Rua Rio Grande 

do Norte até o cruzamento com o eixo da Rua Gonçalves Dias, denominado P9; deste, 

seguindo pelo eixo da Rua Gonçalves Dias até o cruzamento com o eixo da Rua Paraíba, 

denominado P10; deste, seguindo pelo eixo da Rua Paraíba até o cruzamento com o eixo da 

Rua Bernardo Guimarães, denominado P11; deste, seguindo pelo eixo da Rua Bernardo 

Guimarães até o cruzamento com o eixo da Avenida Brasil e Rua Pernambuco, denominado 

P12; deste, segundo pelo eixo da Rua Pernambuco até o cruzamento com o eixo da Rua dos 

Aimorés, denominado P13, deste,  seguindo pelo eixo da Rua dos Aimorés até o cruzamento 

com o eixo da Rua Alagoas, denominado P14; deste, seguindo pelo eixo da Rua Alagoas até 



 
 
o cruzamento com o eixo da Rua dos Timbiras, denominado P15; deste, seguindo pelo eixo 

da Rua dos Timbiras até o cruzamento com o eixo da Rua Sergipe, denominado P16; deste, 

seguindo pelo eixo da Rua Sergipe até o cruzamento com os eixos das Ruas Goiás e 

Guajajaras, denominado P 17; deste, seguindo pelo eixo da Rua Guajajaras até o cruzamento 

com o eixo da Avenida João Pinheiro, denominado P18; deste, seguindo pelo eixo da 

Avenida João Pinheiro até o encontro com os eixos das Avenidas Álvares Cabral e Augusto 

de Lima e da Rua Goiás, na Praça Afonso Arinos, denominado P19; deste, seguindo pelo 

eixo da Avenida Augusto de Lima até o cruzamento com o eixo da Rua da Bahia, 

denominado P20; deste, seguindo pelo eixo da Rua da Bahia até o cruzamento com o eixo da 

Rua dos Goitacazes e Goiás, denominado P21; deste, seguindo pelo eixo da Rua dos 

Goitacazes até o cruzamento com o eixo da Rua Espírito Santo, denominado P22; deste, 

seguindo pelo eixo da Rua Espírito Santo até o cruzamento com o eixo da Rua dos Tupis, 

denominado P23; deste, seguindo pelo eixo da Rua Tupis até o cruzamento com o eixo da 

Rua Rio de Janeiro, denominado P24, deste, seguindo pelo eixo da Rua Rio de Janeiro até o 

cruzamento o eixo da Rua dos Tamoios, denominado P25; deste, seguindo pelo eixo da Rua 

dos Tamoios até o cruzamento com o eixo da Avenida Amazonas e com a Rua São Paulo, 

denominado P26; deste, seguindo pelo eixo da Rua São Paulo até o cruzamento com o eixo 

da Rua dos Carijós, denominado P27; deste, seguindo pelo eixo da Rua dos Carijós até o 

cruzamento com o eixo da Rua Curitiba, denominado P28; deste, seguindo pelo eixo da Rua 

Curitiba até o cruzamento com eixo da Avenida Afonso Pena e da Rua dos Caetés, 

denominado P29; deste, seguindo pelo eixo da Rua dos Caetés até o cruzamento com o eixo 

da Rua Acre, denominado P30; deste, seguindo pelo eixo da Rua Acre até o cruzamento com 

o eixo da Avenida do Contorno, denominado P31; deste, seguindo pelo eixo da Avenida do 

Contorno até o encontro com o eixo da Rua Vinte e Um de Abril, denominado P32; deste, 

seguindo pelo eixo da Rua Vinte e Um de Abril até o encontro deste com eixo da Rua 

Curitiba, denominado P33; deste, seguindo pelo eixo da Rua Curitiba até o encontro com 

eixo da Avenida Afonso Pena e da Rua dos Caetés, denominado P34; coincidente com o 

ponto P29; deste seguindo pelo eixo da Rua dos Caetés até o encontro com o eixo da Rua Rio 

de Janeiro, denominado P35; deste, seguindo pelo eixo da Rua Rio da Janeiro até o encontro 

com o eixo da Rua dos Tupinambás, denominado P36; deste, seguindo pelo eixo da Rua dos 

Tupinambás, até o encontro com eixo da Rua Espírito Santo e Avenida Amazonas, 

denominado P37; deste, seguindo pelo eixo da Rua Espírito Santo até o cruzamento com o 

eixo da Rua dos Carijós, denominado P38; deste, seguindo pelo eixo da Rua dos Carijós até o 

encontro a Rua da Bahia, denominado P39; deste, seguindo pelo eixo da Rua da Bahia até o 

encontro com os eixos da Rua dos Tamoios e do Viaduto Santa Tereza, denominado P40; 

deste, seguindo pelo eixo do Viaduto Santa Tereza até o encontro com eixo da Avenida dos 

Andradas, denominado P41; deste, seguindo pelo eixo da Avenida dos Andradas até o 



 
 
encontro com o eixo da Alameda Ezequiel Dias, denominado P42; deste, seguindo pelo eixo 

da Alameda Ezequiel Dias até o encontro com o eixo da Rua Pernambuco e da Avenida 

Carandaí, denominado P43; deste, seguindo pelo eixo da Avenida Carandaí até o encontro 

com o eixo da Rua Paraíba, denominado P44; deste, seguindo pelo eixo da Rua Paraíba até o 

encontro com o eixo da Rua dos Timbiras, denominado P45; deste, seguindo pelo eixo da 

Rua dos Timbiras até o encontro com a Avenida Brasil e da Rua Rio Grande do Norte, 

denominado P46; deste, seguindo pelo eixo da Rua Rio Grande do Norte até o cruzamento 

com a Rua dos Aimorés, denominado P47; deste, seguindo pelo eixo da Rua dos Aimorés até 

o cruzamento com o eixo da Avenida Bernardo Monteiro, denominado P48; deste, seguindo 

pelo eixo da Avenida Bernardo Monteiro até o cruzamento com o eixo da Rua Bernardo 

Guimarães, denominado P49; deste, seguindo pelo eixo da Rua Bernardo Guimarães até o 

encontro com o eixo da Rua Ceará, denominado P50; deste, seguindo pelo eixo da Rua Ceará 

até o encontro com o eixo da Rua Gonçalves Dias, denominado P51; deste, seguindo pelo 

eixo da Rua Gonçalves Dias até o encontro com o eixo da Avenida Getúlio Vargas e da Rua 

Piauí, denominado P52; deste, seguindo pelo eixo da Rua Piauí até o encontro com o eixo da 

Rua Cláudio Manoel, denominado P53; deste, seguindo pelo eixo da Rua Cláudio Manoel até 

o encontro com o eixo da Rua Maranhão, denominado P54; deste seguindo pelo eixo da Rua 

Maranhão até o encontro com eixo da Rua Santa Rita Durão, denominado P55; deste, 

seguindo pelo eixo da Rua Santa Rita Durão até o encontro com o eixo da Avenida do 

Contorno, denominado P56; deste, seguindo pelo eixo da Avenida do Contorno até o 

encontro com os eixos da Avenida Afonso Pena e da Rua Tomé de Souza, denominado P57; 

coincidente com o ponto inicial P1. Ficam ratificados os tombamentos específicos dos bens 

culturais pertencentes ao Conjunto Urbano Avenida Afonso Pena - Rua da Bahia e 

Adjacências, conforme publicação no "Diário Oficial Minas Gerais" - Parte I, de 18 de 

novembro de 1994. Conforme mapeamento cultural com diretrizes de proteção do referido 

Conjunto Urbano, ficam estabelecidas as altimetrias básicas paras as quadras inseridas no 

perímetro: trecho entre a Praça Rio Branco e a Avenida Brasil é igual a 48 (quarenta e oito) 

metros; trecho entre a Avenida Brasil e a Praça Milton Campos é igual a 33 (trinta e três) 

metros. Ficam estabelecidas também altimetrias máximas para cada lote e diretrizes especiais 

de projeto pontuadas no mapeamento cultural; Observações: Este bem cultural encontra-se 

também inscrito sob o número XLIV, folhas 32 e 33, do Livro do Tombo Histórico, como 

também sob o número XXVII, folhas 24 e 25, e número XLVIII, folhas 52, 53 e 54, do Livro 

do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; (a) Mariza Rezende Afonso/Secretário 

Geral do Conselho; Fernando Rocha Brant/Presidente do Conselho. E, por ser verdade, eu, 

Leônidas José de Oliveira, pela Fundação Municipal de Cultura, lavro a presente certidão que 

vai por mim datada e assinada. Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2014. 



 
 
 

Leônidas José de Oliveira 

Presidente da Fundação Municipal de Cultural 

Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município 

 

 

  



 
 
Certidão de Registro de Tombamento – Alteração do perímetro de tombamento do Conjunto 

Urbano Avenida Afonso Pena e Adjacências  

CERTIDÃO DE REGISTRO DE TOMBAMENTO 
 

Eu, na condição de Presidente do Conselho do Patrimônio Cultural do Município de Belo 

Horizonte e Presidente da Fundação Municipal de Cultura, CERTIFICO que, revendo o 

Livro do Tombo Histórico, instituído pela Lei Municipal número três mil oitocentos e dois, 

de seis de julho de mil novecentos e oitenta e quatro, nele se encontra registrado, às folhas 

cento e sessenta e quatro, cento e sessenta e cinco, cento e sessenta e seis, cento e sessenta e 

sete, cento e sessenta e oito, cento e sessenta e nove, cento e setenta, cento e setenta e um, 

cento e setenta e dois e cento e setenta e dois verso; Número de inscrição em romano: 

cento e cinqüenta e quatro; Número de processo: 01.091352.96.53; Bem cultural: Conjunto 

Urbano Avenida Afonso Pena e Adjacências; Localização: Centro; Natureza do bem 

cultural: Arquitetura civil e religiosa; Propriedade: Particular e pública; Caráter do 

tombamento: Anuência; Deliberação: n.º 33/00, de 28 de novembro de 2000; Publicação: 

14 de dezembro de 2000 - “Diário Oficial do Município”; Descrição: O perímetro de 

tombamento do Conjunto Urbano Avenida Afonso Pena descrito sob o número LXXXVIII, 

às fls. 80 e 81, fica alterado conforme a seguinte descrição – A Avenida Afonso Pena é a via 

pública de maior referência para a população da cidade. No plano inicial de Aarão Reis, esta 

foi concebida como principal eixo da Capital, ligando a Praça do Mercado, hoje Praça Rio 

Branco (popularmente conhecida como Praça da Rodoviária) ao local prevista para a 

edificação da Igreja Matriz, hoje Praça Milton Campos. Esse trecho corresponde ao 

perímetro de tombamento atual que será descrito abaixo: o ponto tomado como inicial para 

efeito da descrição do perímetro tombado, denominado P1 situa-se na interseção dos eixos 

das Avenidas Afonso Pena e Contorno e da Rua Tomé de Souza; deste, seguindo pelo eixo da 

Rua Tomé de Souza até o cruzamento com o eixo da Rua Piauí, denominado P2; deste, 

seguindo pelo eixo da Rua Piauí até o cruzamento com o eixo da Rua Inconfidentes, 

denominado P3; deste, seguindo pelo eixo da Rua Inconfidentes até o cruzamento com o eixo 

da Rua Ceará, denominado P4; deste, seguindo pelo eixo da Rua Ceará até o cruzamento com 

o eixo da Rua Santa Rita Durão, denominado P5; deste, seguindo pelo eixo da Rua Santa Rita 

Durão até o cruzamento com o eixo da Rua Professor Morais e Avenida Getúlio Vargas e da 

Rua Santa Rita Durão, denominado P6; deste, seguindo pelo eixo da Rua Professor Morais 

até o cruzamento com o eixo da Rua Cláudio Manoel até o cruzamento com a Rua Rio 

Grande do Norte, denominado P8; deste, pelo eixo da Rua Rio Grande do Norte até o 

cruzamento com o eixo da Rua Gonçalves Dias, denominado P9; deste, pelo eixo da rua 

Gonçalves Dias até o cruzamento com o eixo da Rua Paraíba, denominado P10; deste, 



 
 
seguindo pelo eixo da Rua Paraíba até o cruzamento com o eixo da Rua Bernardo Guimarães, 

denominado P11; deste, seguindo pelo eixo da Rua Bernardo Guimarães até o cruzamento 

com o eixo da Avenida Brasil e Rua Pernambuco, denominado P12; deste, seguindo pelo 

eixo da Rua Pernambuco até o cruzamento com o eixo da Rua dos Aimorés, denominado 

P13; deste, seguindo pelo eixo da rua dos Aimorés até o cruzamento com o eixo da Rua 

Alagoas, denominado P14; deste, seguindo pelo eixo da Rua Alagoas até o cruzamento com 

o eixo da Rua dos Timbiras, denominado P15; deste, seguindo pelo eixo da Rua dos Timbiras 

até o cruzamento com o eixo da Rua Sergipe, denominado P16; deste, seguindo pelo eixo da 

Rua Sergipe até o cruzamento com os eixos das Ruas Goiás e dos Guajajaras, denominado 

P17; deste, seguindo pelo eixo da Rua dos Guajajaras até o cruzamento com o eixo da 

Avenida João Pinheiro, denominado P18; deste, seguindo pelo eixo da Avenida João 

Pinheiro até o cruzamento onde há o encontro com os eixos das Avenida Álvares Cabral e 

Augusto de Lima e Rua Goiás, na Praça Afonso Arinos, denominado P 19; deste, seguindo 

pelo eixo da Avenida Augusto de Lima até o cruzamento com o eixo da Rua da Bahia, 

denominado P20; deste, seguindo pelo eixo da Rua da Bahia até o cruzamento com o eixo 

das Ruas Goitacazes e Goiás, denominado P 21; deste, seguindo pelo eixo da Rua dos 

Goitacazes até o cruzamento com o eixo da Rua Espírito Santo, denominado P22; deste, 

seguindo pelo eixo da Rua Espírito Santo até o cruzamento com o eixo da Rua dos Tupis, 

denominado P23; deste, seguindo pelo eixo da Rua dos Tupis até o cruzamento com o eixo 

da Rua Rio da Janeiro, denominado P24; deste, segundo pelo eixo da Rua Rio da Janeiro até 

o cruzamento com o eixo da Rua dos Tamoios, denominado P25; deste, seguindo pelo eixo 

da Rua dos Tamoios até o cruzamento com o eixo da Avenida Amazonas e com Rua São 

Paulo, denominado P26; deste, seguindo pelo eixo da Rua São Paulo, até o cruzamento com 

o eixo da Rua dos Carijós, denominado P27; deste, seguindo pelo eixo da Rua dos Carijós até 

o cruzamento com o eixo da Rua Curitiba, denominado P28; deste, seguindo pelo eixo da 

Rua Curitiba até o cruzamento com o eixo da Avenida Afonso Pena e da Rua dos Caetés, 

denominado P29; deste, seguindo pelo eixo da Rua dos Caetés até o cruzamento com o eixo 

da rua Acre, denominado P30; deste, seguindo pelo eixo da Rua Acre até o cruzamento com 

o eixo da Avenida do Contorno, denominado P31; deste, seguindo pelo eixo da Avenida do 

Contorno até o cruzamento com a Rua 21 de Abril, denominado P32; deste, seguindo pelo 

eixo da Rua 21 de Abril até o encontro deste com o eixo da Rua Curitiba, denominado P33; 

deste, seguindo pelo da Rua Curitiba até o encontro com o eixo da Avenida Afonso Pena e da 

Rua dos Caetés, denominado P34; coincidente com o P29; deste, seguindo pelo eixo da rua 

dos Caetés até o encontro com o eixo da Rua Rio da Janeiro, denominado P35; deste, 

seguindo pelo eixo da Rua Rio de Janeiro até o encontro com o eixo da Rua dos Tupinambás, 

denominado P36; deste, seguindo pelo eixo da Rua dos Tupinambás até o encontro com o 

eixo da rua Espírito Santo e da Avenida Amazonas, denominado P37; deste, seguindo pelo 



 
 
eixo da rua Espírito Santo até o encontro com o eixo da Rua dos Carijós, denominado P38; 

deste, seguindo pelo eixo da Rua dos Carijós até o encontro com o eixo da Rua da Bahia, 

denominado P 39; deste, seguindo pelo eixo da Rua da Bahia até o encontro com os eixos da 

Rua dos Tamoios e do Viaduto Santa Tereza, denominado P40; deste, seguindo pelo eixo do 

Viaduto Santa Tereza até o encontro com o eixo da Avenida dos Andradas, denominado P41; 

deste, seguindo pelo eixo da Avenida dos Andradas até o encontro com o eixo da Alameda 

Ezequiel Dias, denominado P42; deste, seguindo pelo eixo da Alameda Ezequiel Dias até o 

encontro com o eixo da Avenida Carandaí e Rua Pernambuco, denominado P43; deste, 

seguindo pelo eixo da Avenida Carandaí até o encontro com o eixo da Rua Paraíba, 

denominado P44; deste, seguindo pelo eixo da Rua Paraíba até o encontro com o eixo da Rua 

dos Timbiras, denominado P45; deste, seguindo pelo eixo da Rua dos Timbiras até o 

encontro com o eixo da Avenida Brasil e da Rua Rio Grande do Norte, denominado P46; 

deste, seguindo pelo eixo da Rua Rio Grande do Norte até o cruzamento com o eixo da Rua 

dos Aimorés, denominado P47; deste, seguindo pelo eixo da Rua dos Aimorés até o 

cruzamento com o eixo da Avenida Bernardo Monteiro, denominado P48; deste, seguindo 

pelo eixo da Avenida Bernardo Monteiro, até o encontro com o eixo da Rua Bernardo 

Guimarães, denominado P49; deste, seguindo pelo eixo da Rua Bernardo Guimarães até o 

encontro com o eixo da Rua Ceará, denominado P50; deste, seguindo pelo eixo da Rua Ceará 

até o encontro com o eixo da Rua Gonçalves Dias, denominado P51; deste, seguindo pelo 

eixo da Rua Gonçalves Dias até o encontro com os eixo da Avenida Getúlio Vargas e da Rua 

Piauí, denominado P52; deste, seguindo pelo eixo da Rua Piauí até o encontro com a Rua 

Cláudio Manoel, denominado P53; deste, segundo pelo eixo da Rua Cláudio Manoel até o 

encontro com o eixo da Rua Maranhão denominado P54; deste, seguindo pelo eixo da Rua 

Maranhão até o encontro com o eixo da Rua Santa Rita Durão, denominado P55; deste, 

seguindo pelo eixo da Rua Santa Rita Durão até o encontro com o eixo da Avenida do 

Contorno, denominado P56; deste, seguindo pelo eixo da Avenida do Contorno até o 

encontro com o eixo da Rua Caetano Dias, denominado P57; deste, seguindo pelo eixo da 

Rua Caetano dias até o encontro com o eixo da Rua Palmira, denominado P58; deste, 

continuando pelo eixo da Rua Bernardo Figueiredo até o encontro  com o eixo da Avenida 

Afonso Pena, denominado P59; deste, partindo do eixo da Avenida Afonso Pena em direção 

ao eixo da Rua Albita, denominado P60; deste, seguindo pelo eixo da Rua Albita até o 

encontro com os eixos da Avenida do contorno e da Rua Tomé de Souza, denominado P61, 

coincidente com o ponto inicial P1. Cabe ressaltar que na Avenida Afonso Pena a população 

se reconhece enquanto comunidade, enquanto co-participante de um mesmo espaço e de um 

mesmo lugar. Assim apropria-se dela de diversas formas, caracterizando-a de forma peculiar 

em cada trecho, traduzido em “pedaços”: 1 – Pedaço Estação Rodoviária / Praça Rio Branco; 

2 – Pedaço Praça Sete de Setembro; 3 – Pedaço Parque Municipal Américo Renné Giannetti; 



 
 
4 – Pedaço Praça Tiradentes; 5 – Pedaço Praça Coronel Benjamin Guimarães; 6 – Pedaço 

Conjunto Arquitetônico Corpo de Bombeiros; 7 - Pedaço Praça Milton Campos. A presente 

revisão de diretrizes propôs a ampliação do perímetro do Conjunto Urbano Avenida Afonso 

Pena e Adjacências com a inclusão da Praça Milton Campos no extremo sul do perímetro. A 

Praça Milton Campos é parte integrante da chamada área do “alto da Avenida Afonso Pena” 

que abriga ambiências e referências do mais alto valor histórico – cultural da cidade de Belo 

Horizonte, como o Clube Ginástico, os eixos da Avenida do Contorno e outras. A referida 

proposta foi aprovada visando principalmente a preservação das visadas da Serra do Curral e 

a extensão do eixo polarizador da Avenida Afonso Pena, que se estende além da planta 

inicial, marcando um novo período da história urbana da cidade. Ficam ratificados os 

tombamentos específicos dos bens culturais, conforme publicação no “Diário Oficial Minas 

Gerais” – Parte I, de 18 de novembro de 1994, inscrito “ às fls. 32 e 33 deste Livro. As 

diretrizes de proteção inscritas às fls. 80 e 81 deste Livro ficam alteradas, conforme a 

seguinte descrição: o Conjunto urbano Avenida Afonso Pena e Adjacências destaca-se na 

área centro de Belo Horizonte dentro do perímetro da Avenida do Contorno, na malha urbana 

traçada do projeto do engenheiro Aarão Reis, como principal eixo norte-sul da cidade. 

Considerando que a identidade de um Conjunto urbano deve-se fundamentalmente aos usos e 

à forma de ocupação e apropriação de seus espaços, sua utilização pelos cidadãos e à 

manutenção de seu patrimônio construído, seus exemplares arquitetônicos de várias épocas 

necessitam, para tanto, conviver harmoniosamente com parâmetros urbanísticos que 

valorizem as visadas e ambiências que se pretende preservar. Para tanto, o Conjunto Urbano 

Avenida Afonso Pena e Adjacências foi estudado e analisado do ponto de vista histórico e 

arquitetônico a partir de sua ocupação, imagem urbana e apropriação do espaço. A partir 

desse estudo, foi identificado e delimitado para salvaguardar seu espaço simbólico e/ou 

polarizador, 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. O eixo da Avenida Afonso Pena desempenha esse papel, sendo caracterizado 

pela sua largura, por seu traçado em linha reta, por sua verticalidade e imponência, cortando 

no sentido norte-sul a zona urbana da cidade, conforme concebida, no plano original da 

cidade, por Aarão Reis. Considerando o traçado proposto por Aarão Reis, como eixo 

polarizador que confere identidade a esse Conjunto Urbano, salientamos que, ao longo de seu 

perímetro, ele caracteriza-se por espaços simbólicos onde as praças e espaços denominados 

de referências, como o Parque Municipal e o Conjunto Arquitetônico do Corpo de 

Bombeiros, nos permitem destacar a importância de seu eixo e nos possibilita estudá-lo a 

partir desses locais que desempenham função estratégica na compreensão da evolução urbana 

deste Conjunto Urbano, sendo, portanto, esse o aspecto fundamentador dos critérios de 



 
 
preservação propostos como diretrizes para o referido Conjunto Urbano. Ao longo do eixo da 

Avenida Afonso Pena, cerne desse Conjunto Urbano, destacam-se praças, espaços simbólicos 

que conferem identidade e embasam o caráter polarizador do referido eixo, reafirmando sua 

importância histórica e urbanística por valorizar o traçado proposto do Aarão Reis, 

sobressaindo-se e podendo ser considerados pequenos “núcleos” que se destacaram na 

configuração da cena urbana, caracterizando-se como espaços de referência que serviram 

para demonstrar a conformação urbana que o perímetro deste Conjunto Urbano assumiu a 

partir da influência da Praça Rio Branco, denominada pela população de Praça da 

Rodoviária; da Praça Sete de Setembro; do Parque Municipal Américo Renné Giannetti; da 

Praça Tiradentes; da Praça Coronel Benjamin Guimarães, chamada popularmente de Praça 

ABC; do conjunto arquitetônico do Corpo de Bombeiros, chegando até a Avenida do 

Contorno e estendendo-se agora até a Praça Governador Milton Campos. Com efeito, o eixo 

da Avenida Afonso Pena apresenta caráter polarizador dentro de seu Conjunto Urbano e 

dentro da cidade, uma vez que nele encontram-se localizados bens culturais representativos 

da história, da memória e da evolução urbana e social da cidade que, junto aos demais 

espaços que o conformam, constituindo-se como referência marcada pela diversidade dos 

seus usos e estilos arquitetônicos, sendo, portanto, este um rico testemunho das várias fases 

de ocupação e evolução de Belo Horizonte. Para garantir a integridade e revitalização deste 

Conjunto Urbano, a partir da identificação de sua área polarizadora – o eixo da Avenida 

Afonso Pena proposto pelo engenheiro Aarão Reis quando da construção da Nova Capita – e 

das proteções específicas localizadas em suas áreas adjacentes, foram estabelecidos critérios 

e respectivas diretrizes de proteção que serão abaixo discriminadas, com o intuito de 

valorizar o traçado original de seu eixo, buscando integrá-lo com a dinâmica de intervenções 

propostas para este local da cidade, de forma a valorizá-lo, tendo em vista a preservação do 

cenário constituído pelo mesmo. Ambientação – Topologicamente, a Avenida Afonso Pena 

parece pulsar, na medida em que alterna trechos contínuos e cruzamentos estrelares, num 

ritmo variável e extremamente rico. Sua paisagem verticalizada, com a presença marcante de 

edifícios em ângulos que enfatizam as esquinas, reforçando-lhe a imagem de 

monumentalidade, modernidade e punjança. Sua importância é também confirmada por um 

intenso tráfego de veículos pedestres. A avenida assumiu, ao longo dos anos, função de 

destaque no sistema arterial, funcionando como um dos principais eixos para trocas entre 

deslocamentos originados em diversas regiões da cidade. As diversas intervenções 

urbanísticas arquitetônicas e viárias, às quais a cidade foi submetida ao longo de sua 

evolução, marcaram seu traçado original, suas tipologias de ocupação e os efeitos visuais 

pretendidos pelo plano de Aarão Reis que, do ponto de vista  histórico e urbanístico, constitui 

importante patrimônio da cidade. Isso significa que é necessário valorizar e recuperar o 

“genius loci” da área central de Belo Horizonte, formado por elementos tais como as 



 
 
esquinas em ângulo agudo, a pulsação das avenidas, os eixos conduzindo perspectivas de 

importantes referenciais urbanos, os largos resultantes do traçado estrelar, os locais 

privilegiados para a celebração da via cívica. Traçado Urbano – Identificação das diversas 

praças e cruzamentos em estrela, através da intervenções de desenho urbano, como marcação 

no asfalto da planta do arruamento, através de faixas em paralelepípedo (granito), 

paisagismo, pavimentação diferenciada e marcações, através de elementos arquitetônicos 

diferenciados, tais como a consolidação ou inserção de edificações-referência em 

cruzamentos referenciais, marcados ora pela verticalidade, ora pela horizontalidade, e 

promovendo, sempre que possível, a simetria e a marcação das esquinas. Áreas verdes e 

Arborização – A arborização existente deverá ser preservada, privilegiando o sombreamento 

para os pedestres e os canteiros centrais, que reforçam o eixo. As áreas verdes deverão 

incentivar a permeabilização do solo. Áreas de Aeração Urbana (Vazios) – Foram 

identificadas áreas que, por sua altimetria baixa, por abrigarem áreas verde, ou simplesmente 

por estarem ainda com edificações não consolidadas, ou uso de caráter temporário, 

constituem-se em vazios na malha urbana, que se tronam importantes para o arejamento, 

insolação e outros aspectos positivos para a qualidade da ocupação e valorização de bens 

culturais com tombamento específico, bem como do próprio Conjunto Urbano. Essa áreas 

foram, sempre que possível, objeto de Diretrizes Especiais de Projeto. Visadas Notáveis – 

Foram identificadas visadas referenciais e imponentes – configuradas pelo Conjunto Urbano 

– definidas a partir dos arruamentos e edificações referenciais, consolidadas ou a serem 

implantadas. As visadas recebem tratamento específico, visando enfatizar o arruamento ou 

bens de tombamento específico. As visadas mais representativas, entre as identificadas, 

visando à preservação, no referido Conjunto Urbano, incluem o eixo da Avenida Afonso 

Pena, o Parque Municipal (tanto a partir da Avenida Afonso Pena quanto da Avenida dos 

Andradas) e a Serra do Curral. Altimetria – A determinação do perímetro tombado do 

Conjunto Urbano e de suas diretrizes gerais de proteção tiveram como critério a preservação 

das características marcantes do eixo polarizador, associada à idéia de perímetro de 

preservação, com o objetivo de salvaguardar e valorizar o patrimônio cultural edificado, 

estimulando sua integração harmônica à evolução da cidade. A altimetria foi então 

estabelecida de forma que as futuras edificações não prejudiquem a leitura do Conjunto 

Urbano, principalmente da área polarizadora. O presente estudo estabeleceu uma altimetria 

básica para cada trecho ou pedaço do Conjunto Urbano, a partir da relação entre as 

altimetrias dos imóveis, com tombamento específico, e as edificações mais representativas. A 

altimetria básica retrata uma altimetria média das edificações de interesse cultural, tombadas 

ou não, do pedaço. Os imóveis tombados foram, sempre que possível, agregados de área no 

entorno imediato com altimetria em média iguala sete, dez ou quinze metros, e 

eventualmente maior, visando não ultrapassar a altimetria do bem tombado. Foram propostos 



 
 
pontos, ou mesmo áreas de altimetria mais generosa com o objetivo de consolidar ou induzir 

a implantação de “marcos verticais” ao longo do Conjunto Urbano, visando-a marcar e 

salientar ou reforçar o eixo da Avenida Afonso Pena na sua configuração linear e simétrica, 

tais como: reabilitação e valorização de pontos notáveis e visadas importantes do Conjunto 

Urbano; reforço das características volumétricas que compõem a singularidade do espaço 

urbano de Belo Horizonte, como os prédios em ângulos que valorizam as esquinas, além do 

reforço visual ao ritmo de alargamentos e estreitamento do eixo da via, identificando os 

cruzamento estrelares; humanização das vias, privilegiando o pedestre, dando-lhe melhores 

condições de segurança e conforto aos principais pontos de ônibus, reduzindo conflitos com 

ambulantes e o impacto negativo dos estacionamentos; incentivo à adoção de galerias 

comerciais e criação de espaços de uso coletivo no miolo de quadras, especialmente nos 

quarteirões quadrados; promoção da continuidade visual e valorização do boulevard da 

Avenida Brasil; melhoria das condições de circulação de pedestres através da continuidade 

de alargamento dos passeios, principalmente nas ruas com grande concentração de atividades 

comerciais; criação de espaços públicos resultantes dos afastamentos frontais das esquinas 

em ângulo agudo; obrigatoriedade de tratamento e/ou revestimento das empenas cegas nas 

divisas do lote, em harmonia com a vizinhança, a partir de projetos devidamente aprovados 

pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte. A partir 

do estudo que simula a inserção de um observador nas áreas polarizadoras, definiu-se que, 

para garantir a integridade das edificações protegidas pelo instrumento do tombamento, seria 

criado um escalonamento altimétrico dentro deste perímetro de preservação. Dessa forma os 

imóveis localizados imediatamente ao redor de bens culturais tombados e de outras áreas de 

interesse cultural, dentro do Conjunto urbano, acabaria tendo uma altimetria mais restritiva. 

À medida que há um afastamento desse bens, a altimetria vai sendo considerada mais 

permissiva. A altimetria é contada a partir da cota altimétrica média do respectivo 

alinhamento até a cota do teto da cobertura. Excetua-se dessa altimetria, para todos os casos, 

os volumes correspondentes às caixas d’água e casas de máquinas, que poderão atingir uma 

altura de até sete metros. Diretrizes Setoriais – A implementação de algumas das diretrizes de 

proteção de conjuntos urbanos tombados propostas neste estudo extrapola a área de atuação 

da Secretaria Municipal de Cultura, devendo, portanto, ser encaminhada aos órgãos 

competentes da Administração Municipal. As propostas incluem: fiscalização e controle de 

posturas, inibindo práticas que contribuem para a descaracterização do patrimônio cultural. A 

desobstrução das fachadas de edifícios tombados, bloqueadas pela publicidade abusiva, a 

liberação do espaço das calçadas em áreas de grande concentração de pedestres, a 

regulamentação de atividades de funcionamento vinte e quatro horas, o disciplinamento da 

localização de ambulantes são algumas das medidas de grande impacto positivo. Para que 

estas, como outras medidas vinculadas aos hábitos da população, sejam recebidas com 



 
 
simpatia e tenham maiores chances de sucesso, é fundamental que sejam acompanhadas de 

ações de comunicação social que informem e conscientizem proprietários e usuários dessas 

áreas de sua importância como fator de melhoria da qualidade de vida urbana; eliminação de 

áreas de estacionamento com alargamento de calçadas e implantação de “faixa verde” 

destinada a instalação de pontos de comércio para ambulantes; fechamento de trechos de vias 

para o tráfego de veículos com a criação de calçadões (Empresa de Transportes de Trânsito 

de Belo Horizonte – BHTRANS); emissão de informações básicas relativas aos parâmetros 

urbanísticos de proteção dos conjuntos urbano tombados; fiscalização de posturas relativas ao 

abuso na veiculação de publicidade em áreas tombadas (Secretaria Municipal de Atividades 

Urbanas e Administração Regional). Diretrizes Especiais de Projeto / DEP – Cabe salientar 

que alguns casos pontuais devem ser motivo de tratamento especial, no que diz respeito à 

garantia de relações harmônicas entre os bens culturais protegidos e seu entorno imediato. As 

Diretrizes Especiais de Projeto têm como objetivo incentivar situações desejáveis no contexto 

urbano onde serão executadas. Forma definidas DEP específicas, seja como parte integrante 

de um processo de reabilitação da edificação, seja como agente agregador de valor à 

edificação específica ou ao Conjunto urbano. Os instrumentos utilizados podem ser: controle 

de altimetria, afastamentos, demolições e outros. As áreas passíveis de Diretriz Especial de 

Projeto são: DEP 01 – Altimetria máxima de nova edificação é de dez metros e harmonia 

com demais imóveis da quadra: Rua dos Guaranis, 20/30 (lote 120, quadra 5209). DEP 02 – 

altimetria permitida é a do imóvel existente. Qualquer alteração de elementos construtivos e 

decorativos deverá ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do 

Município de Belo Horizonte: Rua Curitiba, 228/230/240/244/248 (lote 310, quadra 5240); 

Avenida Afonso Pena, 388/394/398/412; Rua Tupinambás, 638/642/648/660 (lote 260, 

quadra 4770); Rua Tupinambás, 666/672/678/682; Avenida Afonso Pena, 469; Rua São 

Paulo, 409; Rua Rio de Janeiro, 290/296/300/210 (lote 375, quadra 4795); Rua Rio de 

Janeiro, 282/286; Rua dos Caetés, 435/445/453 (lote 340, quadra 4795); Rua dos Caetés, 499 

(lote 285, quadra 4795); Rua São Paulo, 562/566/572/574/580/586/588 (lote 460, quadra 

4679); Rua dos Carijós, 500/504/508/ (lote 20, quadra 4679); Rua dos Carijós, 514/527 (lotes 

20 e 35, quadra 4679); Rua Curitiba, 533/545/ Rua Tupinambás, 675/679/683/691 (lote 225, 

quadra 4679); Rua dos Carijós, 408/412/416/418/424/430/434; Avenida Afonso Pena, 

582/586/590/594/598/602 (lote 25, quadra 4665); Rua dos Carijós, 436/440 (lote 45, quadra 

4665); Rua Rio da Janeiro, 471; Avenida Amazonas, 340 (lotes 105 e155, quadra 4640); Rua 

Rio de Janeiro, 415/423/429/435/439; Rua Tupinambás, 397/401/415 (lote195, quadra 4640); 

Avenida Amazonas, 256/266/270/276/286; Rua Tupinambás, 337/351/361/373 (lote 25, 

quadra 4640); Avenida Afonso Pena, 571 (lote 40, quadra 4653); Avenida Afonso Pena, 

581/593/597/603; Rua Rio de Janeiro, 456/458/462/470/478/482/486 (lote 280, quadra 4653; 

Rua Rio de Janeiro, 414/416/418; Rua Tupinambás, 439/443/449/453 (lote 185, quadra 



 
 
4653); rua Rio de Janeiro 430 (lote 210, quadra 4653); Rua Rio de Janeiro, 438/446 (lote 

230, quadra 4653); Rua Espírito Santo, 496/500/504/514 (lote 265, quadra 4638); Rua 

Espírito Santo, 460/466; Avenida Amazonas, 275 (lote 190, quadra 4638); Rua Espírito 

Santo, 506; Rua Carijós, 218/244 (lote 20, quadra 4638); Avenida Afonso Pena, 785/805 

(lote 20, quadra 4376); Rua dos Carijós, 269/271/273/275/279; Avenida Afonso Pena, 

705/711/715/723/727 (lote 140, quadra 4376); Rua Rio de Janeiro, 635 (lote 45, quadra 

4363); Rua dos Tamoios, 204/212 (lote30, quadra 4363); Rua dos Tamoios, 200 (lote10, 

quadra 4363); Avenida Amazonas, 491 (lote 55, quadra 4350); Avenida Amazonas, 

461/471/481/483; Rua Rio de Janeiro, 614/624/646/630 (lote 185, quadra 4350); Rua Espírito 

Santo, 605 (lote 190, quadra 4389); Rua Espírito Santo, 571 (lote 220, quadra 4389); Rua da 

Bahia, 558/576 (lote 285, quadra 4389); Avenida Afonso Pena, 984/988/994/996/1000/1006 

(lote 260, quadra 4105); Rua da Bahia, 905/917 (lote 285, quadra 3490); Rua Goiás, 64/74 

(lote 270, quadra 3506); Avenida Álvares Cabral, 33/45; Rua Goiás, 171/187 (lote 250, 

quadra 3244); Avenida João Pinheiro, 75/85 (lotes 115 e 190); Rua dos Guajajaras, 11; 

Avenida Afonso Pena, 1626; Rua Alagoas, 16 (lote 380, quadra 2790); Avenida Afonso 

Pena, 1707/1711/1715/1717/1721/1723/1733/1735/1739 (lote 60, quadra 2774); Avenida 

Afonso Pena, 1727/1729/1741/1745/1781 (lote 60, quadra 2774); Avenida Carandaí, 1115 

(lote 60, quadra 2774); Rua dos Tamoios, 785 a 799 (lote 280, quadra 2598); Rua Bernardo 

Guimarães, 750 (lote 20, quadra 2100); Avenida Afonso Pena, 2239 (lote 105, quadra 2080); 

Rua Paraíba, 651 (lote 145, quadra 1958); Rua Gonçalves Dias, 668 (lote 90, quadra 1960); 

Avenida Afonso Pena, 2322 (lote 190, quadra 1960); Rua Cláudio Manoel, 666 (lote 105, 

quadra 1438); Avenida Afonso Pena, 2521 (lote 75, quadra 1412); Avenida Afonso Pena, 

2541 (lote 60, quadra 1412); Avenida Afonso Pena, 2557 (lote 45, quadra 1412); Rua Ceará, 

1434 (lote 250, quadra 1412); Rua Ceará, 1461; Avenida Getúlio Vargas, 

482/486/490/494/498/502/506 (lote 85, quadra 1393); Rua Ceará, 1399; Rua Gonçalves Dias, 

383 (lote 220, quadra 1393); Avenida Afonso Pena, 2709/2713/2719/2755 (lote 329, quadra 

1337); Avenida Afonso Pena, 2700/2706/2712/2718/2724/2744; Rua Ceará, 

1579/1585/1593/1599/1605 (lote 210, quadra 1324); Avenida Afonso Pena, 3031 (lote 110, 

quadra 779); Avenida Afonso Pena, 3160; Rua Tomé de Souza, 28 (lote 25, quadra 753). 

DEP 03 – empreendimento incorporando toda a quadra, com as seguintes características: 

restauração das edificações tombadas e de interesse cultural, integrando-as às novas 

edificações propostas; liberação do controle altimétrico estipulado no mapeamento cultural 

com incentivo à adoção de afastamentos frontais maiores e concentração do potencial 

construtivo no miolo da quadra, com criação de galerias comerciais com acesso para as ruas 

21 de Abril e Saturnino de Brito; participação do poder público como parceiro do 

empreendimento, o que poderá dar-se através do fornecimento de suporte técnico constituído 

dos projetos necessários e acompanhamento das obras, da implantação de infra-estrutura e 



 
 
tratamento dos espaços de uso coletivo (calçadas, praças e jardins): quadra 5240. DEP 04 – 

Retirada das grades e abertura dos espaços externos como praça pública e uso cultural mais 

interativo com a população: Praça Rio Branco, 56 (lote 220, quadra 5192); DEP 05 – 

Altimetria de dez metros, com afastamento de fundos de cinco metros e afastamento frontal e 

laterais de acordo com a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. A altimetria poderá 

atingir vinte metros se o afastamento de fundos aumentar proporcionalmente, possibilitando a 

visibilidade do bem cultural na Rua dos Caetés, 603. A deificação proposta deverá levar em 

consideração os bens culturais tombados na quadra, bem como agregar valor aos mesmos, 

apresentando harmonia em suas proporções, utilizando materiais que dialoguem com os bens 

culturais: quadra 4782, lotes 040/060/075/080. DEP 06 – Marco referencial; proceder estudo 

de cor para pintura; harmonia com imóveis tombados da quadra; observar simetria nas 

esquinas: Rua São Paulo, 384/386/388/390 (lote 265, quadra 4782). DEP 07 – Incentivar 

possibilidade de acesso pela Avenida Afonso Pena: Rua São Paulo, 332/356/360; Rua dos 

Caetés, 603 (lote 215, quadra 4782). DEP 08 – Marco referencial; observar simetria nas 

esquinas: Rua dos Caetés, 633/641 (lote 105, quadra 4782). DEP 09 – Marco referencial; 

altimetria permitida é a do imóvel existente; qualquer alteração de elementos construtivos e 

decorativos deverá ser aprovada pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do 

Município de Belo Horizonte; proceder restauração do hall que contemple a manutenção dos 

acesso à Avenida Afonso Pena e Curitiba: Avenida Afonso Pena, 342: Rua Curitiba, 477 

(lote 205, quadra 4770). DEP 10 – A área entre as duas edificações tombadas deverá abrigar 

praça com projeto a ser contratado: lote 70, quadra 4348; DEP 11 – Restauração da 

edificação tombada deverá contemplar passagem entre Avenida Amazonas e Rua São Paulo, 

priorizando as características originais da edificação: Rua São Paulo, 657/667/679/687; 

Avenida Amazonas, 536/544/558 (lote 25, quadra 4648). DEP 12 – Incentivo ao 

remembramento do lote 600, com o 285, ou com os lotes 60 e 65, de forma a contemplar um 

empreendimento único que propicie a fruição de pedestres no miolo da quadra. A nova 

edificação deverá prever a criação de um espaço de uso coletivo no miolo da quadra, como 

uma praça comercial, galeria ou espaço cultural, com acesso pelas ruas da Bahia e Carijós, ou 

Bahia e Tamoios. Uma vez atendida essa Diretriz Especial de Projeto, o empreendedor 

poderá, no lote 600, atingir a altimetria de sessenta metros, que será computada a partir do 

ponto médio do alinhamento do lote com a Rua da Bahia. A nova edificação deverá ainda 

possuir afastamentos laterais de forma a evitar a criação de empenas cegas: quadra 4389. 

DEP 13 – Projeto a ser contratado; promover integração Parque Municipal, Edifício Sulacap / 

Sulamérica e área embaixo do Viaduto Santa Tereza: Praça da Independência – Rua da Bahia 

esquina com Rua dos Tamoios, Viaduto Santa Tereza e Parque Municipal. DEP 14 – 

Abertura de acesso Rua Rio de Janeiro; remoção e transferência dos estabelecimentos 

comerciais com demolição da edificação ao longo da Rua Rio de Janeiro e Rua dos Tupis; 



 
 
retirada do estacionamento; recomposição dos jardins e passeios/alamedas; iluminação 

valorize o conjunto: Avenida Afonso Pena, s/n (lote 290, quadra 4118) – Conjunto 

Arquitetônico e Paisagístico da Igreja São José. DEP 15 – Projeto de restauração deverá 

prever demolição do anexo Palomar, com recuperação do largo existente anteriormente; 

reorganizar placas e demais engenhos publicitários; tratar empena cega do edifício situado na 

Rua Espírito Santo, 789; Avenida Afonso Pena, 981 (lote 55, quadra 4099). DEP 16 – 

Tratamento da empena cega (pintura, colocação de escultura em arame ou outros; projeto a 

ser contratado) que interfere diretamente nos bens de interesse cultural – o conjunto Sulacap / 

Sulamérica, visto do Viaduto Santa Tereza, o Castelinho e o Edifício Guimarães: Tua dos 

Tupis, 70; Rua Espírito Santo, 789 (lotes 65 e 105, quadra 4105), Edifício Garagem São José. 

DEP 17 – Trabalhar torre referenciando a Rua da Bahia, tratamento como “pórtico” de 

entrada da rua; tratamento de todas as fachadas, privilegiando a esquina: Avenida Afonso 

Pena, 1116 (lote 310, quadra 3490).  DEP 18 – Quadro onde se localiza a subestação da 

Cemig deverá se tornar um espaço público livre em extensão à Praça da Boa Viagem: quadra 

2787. DEP 19 – Afastamento frontal de vinte metros para a verticalização, segundo 

mapeamento cultural, possibilitando a conservação da altimetria do volume existente (cinco 

metros); não utilizar muro no alinhamento frontal, gradil que não constitua obstáculo visual: 

Avenida Brasil, 1297 (lote 145, quadra 2604); Avenida Brasil, 1305 (lote 135, quadra 2604). 

DEP 20 – Afastamento frontal de dez metros para a verticalização, segundo mapeamento 

cultural, possibilitando a conservação da altimetria do volume existente (cinco metros); não 

utilizar muro no alinhamento frontal, gradil que não constitua obstáculo visual: Avenida 

Brasil, 1285 (lote 125, quadra 2604); Avenida Brasil, 1313 (lote 125, quadra 2604); Avenida 

Brasil, 1273 (lote 170, quadra 2604). DEP 21 – Substituição do muro existente no 

alinhamento frontal por gradil que não constitua obstáculo visual e permita a visualização do 

imóvel tombado; iluminação externa a ser reestudada: Avenida Brasil, 1433 (lote 190, quadra 

2112). DEP 22 – Desobstrução da fachada frontal; demolição parcial da parte inferior da 

edificação do lote 15, quadra 2112, que se constitui elemento nocivo à edificação tombada e 

compromete sua visualização e fruição; permitir acesso ao imóvel pela Avenida Brasil, 1505 

(lote 135, quadra 2112); Rua Bernardo Guimarães, 874 (lote 40, quadra 2112). DEP 23 – 

Desobstrução da fachada frontal do imóvel tombado na Rua Bernardo Guimarães, 874 (lote 

40, quadra 2112); demolição parcial inferior da edificação na divisa com o lote 40, quadra 

2112, que se constitui elemento nocivo à edificação tombada e compromete sua visualização 

e fruição: Rua Bernardo Guimarães, 858 (lote 15, quadra 2112); Rua Paraíba, 486 e 504 

(lotes 295 e 275, quadra 2112). DEP 24 – Harmonia com edificação tombada do lote 190; 

transição entre edificações dos lotes 190 e 150; altura máxima na divisa igual a cinco metros: 

Avenida Brasil, 1477 (lote 165, quadra 2112). DEP 25 – Afastamento frontal de cinco 

metros, a ser incorporado ao passeio para implantação de largo na esquina, com priorização à 



 
 
arborização e uso do pedestre; altimetria compatível com simetria nas esquinas, imóveis 

tombados e marcos de referência: Avenida Brasil, 1529/1537/1543/1547; Rua Bernardo 

Guimarães, 900/904/908/912/916/920/924 (lote 105, quadra 2112); Avenida Brasil, 1517 

(lote 120, quadra 2112); Rua Bernardo Guimarães, 888 (lote 55, quadra 2112); Avenida 

Afonso Pena, 2222 (lote 355, quadra 1958); Avenida Afonso Pena, 2323 (lote 850, quadra 

1973); Avenida Afonso Pena, 2382; Rua Gonçalves Dias, 598 (lote 265, quadra 1960). DEP 

26 – Afastamento frontal de cinco metros, a ser incorporado ao passeio; altimetria compatível 

com imóvel tombado na Rua Bernardo Guimarães, 874 (lote 40, quadra 2112), permitindo, 

inclusive, acesso a ele: Avenida Brasil, 1505 (lote 135, quadra 2112). DEP 27 – Afastamento 

frontal para verticalização segundo Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, 

possibilitando a conservação da altimetria do volume das edificações tombadas existentes na 

quadra, caso seja promovido o remembramento de no mínimo três lotes que abrigam imóveis 

tombados; a edificação a ser construída deverá prever a implantação de espaço de uso 

público na quadra com acesso para, no mínimo, duas ruas; miolo de quadra deverá ser tratado 

de forma a implantar equipamentos que permitam interligar as edificações tombadas através 

de acessos para, no mínimo, duas ruas e área verde que virá a emoldurar o conjunto: quadra 

2093. DEP 28 – Remover instalações de “caixa rápido” na esquina, promovendo a 

desobstrução da visualização do imóvel: Rua Paraíba, 523 (lote 95, quadra 2100). DEP 29 – 

Afastamento frontal de cinco metros para verticalização segundo mapeamento cultural, 

possibilitando a conservação da altimetria do volume existente (cerca de treze metros); 

altimetria compatível com simetria nas esquinas e marcos de referência: Avenida Afonso 

Pena, 2239 (lote 105, quadra 2080). DEP 30 – Qualquer nova edificação não poderá bloquear 

visualmente a edificação de interesse cultural e deverá estar em harmonia com imóveis 

tombados e marcos de referência: Avenida Afonso Pena, 2351 (lotes 45 e 15, quadra 1973); 

Avenida Bernardo Monteiro, 230 (lote 45, quadra 1973). DEP 31 – Afastamento frontal de 

cinco metros a ser incorporado ao passeio para implantação de largo na esquina, priorizando 

a arborização e uso do pedestre; altimetria compatível com simetria nas esquinas, imóvel 

tombado na Avenida Afonso Pena, 2484, assim como imóveis tombados nas quadras 1412 e 

1425, marcos de referência e altimetria que caracterizam trecho que vai da Praça Tiradentes à 

Praça Milton Campos: Rua Gonçalves Dias, 520 (lote 105, quadra 1986); Rua Professor 

Morais, 90 (lote 480, quadra 1438); Avenida Afonso Pena, 2436 (lote 335, quadra 1438); 

Avenida Afonso Pena, 2483 (lote 140, quadra 1412); Rua Cláudio Manoel, 463/475 (lote 

201, quadra 1309); Avenida Getúlio Vargas, 509; Avenida Getúlio Vargas, 610/614/618 (lote 

10, quadra 1309); Rua Cláudio Manoel, 340 (lote 100, quadra 1380); Avenida Afonso Pena, 

2793; Rua Piauí, 1594 (lote 5, quadra 1337); Avenida Afonso Pena, 2898 e 2974 (lotes 150 e 

20, quadra 794); Avenida Afonso Pena, 2828 (lote 290, quadra 800). DEP 32 – Muro 

divisório deverá ser tratado levando em consideração os imóveis tombados na Avenida 



 
 
Afonso Pena, 2484, e Avenida Afonso Pena, 2552: Avenida Afonso Pena, 2522 (lote 195, 

quadra 1425). DEP 33 – A extremidade da quadra próxima à Praça Benjamin Guimarães 

deverá ser tratada de forma a implantar equipamentos que permitam interligar as edificações 

tombadas através de acesso para, no mínimo, duas ruas e área verde que virá a emoldurar o 

conjunto; conservar mangueira no lote 180, quadra 1425. DEP 34 – Altura máxima na divisa 

igual a cinco metros; volumetria proposta e composição das fachadas deverão harmonizar-se 

com edificações tombadas situadas na Avenida Afonso Pena, 2484, e Avenida Afonso Pena, 

2600; Rua Professor Morais, 43 (lote 125, quadra 1425); Rua Cláudio Manoel, 488 (lote 40, 

quadra 1425). DEP 35 – Altura máxima de seis metros nas divisas; proposta em harmonia 

com edificações tombadas; construções no alinhamento: Avenida Getúlio Vargas, 466 (lote 

115, quadra 1380); Avenida Getúlio Vargas, s/n (lote 130, quadra 1380); Rua Cláudio 

Manoel, 296 (quadra 1380). DEP 36 – Harmonia com edificações tombadas do lote 230, 

altura máxima na divisa igual a seis metros: Avenida Getúlio Vargas, 631 (quadra 1311). 

DEP 37 – O miolo de quadra deverá ser tratado de forma a implantar equipamentos que 

permitam interligar as edificações tombadas através de acesso pelas três ruas e área verde que 

virá a emoldurar o conjunto: quadra 781. DEP 38 – Nova edificação deverá agregar valor e 

estabelecer relação altimétrica, simetria, com edificação na Avenida Afonso Pena, 3160; 

Avenida Afonso, 3139; Avenida do Contorno, 5048 (lote 30, quadra 766). DEP 39 – 

Afastamento frontal de cinco metros com incorporação ao passeio para implantação de largo 

na esquina, priorizando a arborização e o uso do pedestre; altimetria compatível com simetria 

nas esquinas e harmonizar-se com edificação à Avenida Afonso Pena, 3111, imóveis da 

quadra 781 e quadra 740 (Corpo de Bombeiros); Avenida Afonso Pena, 3078/3080 (lote 180, 

quadra 766). DEP 40 – Afastamento frontal de dez metros para verticalização, segundo 

mapeamento cultural, possibilitando a conservação da altimetria do volume existente (cinco 

metros); Rua Inconfidentes, 312 a 344; Observação: Este bem cultural encontra-se também 

inscrito sob o número XLIV, fls. 32 e 33, e número LXXXVIII, fls. 80 e 81, deste Livro, bem 

como sob o número XXVII, fls. 24 e 25, número XLVIII, fls. 52, 53 e 54, e número LIV, fls. 

74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82, do Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e 

Paisagístico; (a) Neander de Oliveira César/Secretário Geral do Conselho; Mariza Rezende 

Afonso/Presidente do Conselho. E, por ser verdade, eu, Leônidas José de Oliveira, pela 

Fundação Municipal de Cultura, lavro a presente certidão que vai por mim datada e assinada. 

Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2014. 

Leônidas José de Oliveira 

Presidente da Fundação Municipal de Cultural 

Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município 


