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1. RESUMO 

O presente trabalho tem o intuito de analisar as edificações antigas do centro 

da Cidade de Montes Claros/MG, a partir de levantamentos realizados pelo Grupo de 

Trabalho: “História, Patrimônio e Preservação” contido no curso de Arquitetura e 

Urbanismo das Faculdades Santo Agostinho. Nesse sentido, tentar-se-á apresentar 

os resultados preliminares do levantamento realizado na Rua Camilo Prates, Centro, 

em que se identificou, analisou e registrou as edificações nos estilos Art Decó e 

Neocolonial, buscando através do reconhecimento das edificações antigas, identificar 

o processo de preservação, deterioração e demolição sofridas por tais edificações. 

2. INTRODUÇÃO 

O Grupo de Trabalho: “História, Patrimônio e Preservação” tem como objetivo 

compreender o contexto de desenvolvimento da arquitetura em Montes Claros/MG, 

através de levantamentos realizados nas principais ruas do centro da cidade, a fim de 

identificar os estilos arquitetônicos do Século XX e suas transformações em 

decorrência ao desenvolvimento do centro antigo para local de comércios e serviços.  

Como objeto de pesquisa, utilizou-se uma parte do inventário em produção pelo 

GT para a análise das edificações históricas da Rua Camilo Prates, a fim de se 

verificar como ocorreram descaracterizações, modificações e até mesmo demolições 

nesse conjunto para a adaptação dos imóveis antigos aos novos usos. 

3. OBJETIVOS 

Realizar um inventário preliminar das edificações de valor histórico no Centro 

de Montes Claros ainda existentes ou em processo de destruição ou 

descaracterização. 

4. METODOLOGIA 

Como método de trabalho definiu-se a realização de um inventário preliminar 

das edificações de valor histórico em cerca de 30 ruas do Centro Antigo de Montes 

Claros. Para a catalogação inicial optou-se por um levantamento de imagens 

registradas pelo aplicativo Google Street View durante 2011 e 2015. Isso permitirá um 

acervo destinado à localização das edificações e classificação por estilo arquitetônico, 

bem como, temporalmente, verificar as transformações ocorridas nesses bens. 

Findado o inventário virtual partir-se-á para a avaliação dos resultados in loco. 

5. DESENVOLVIMENTO  

O crescimento econômico da cidade de Montes Claros na segunda metade do 

século XX transformou-a na maior do Norte de Minas Gerais, tendo a população local 



aumentado de mais ou menos 72 mil habitantes em 1950, para cerca de 390 mil, 

atualmente. A falta de planejamento urbano, nesse período, levou a um 

desenvolvimento rápido e desordenado, o que consequentemente causou impactos 

no centro antigo da cidade, levando esse espaço a se adaptar a novos usos e funções 

ao longo do tempo.  

De acordo com França (2012, p.153), “a relevância da cidade média de Montes 

Claros/MG, no Norte de Minas, deve-se a vários fatores, tais como a estrutura e a 

diversidade de bens e serviços existentes”. De acordo com a autora, o crescimento 

local induziu o desenvolvimento do centro, a partir da chegada de grandes indústrias 

na década de 70, e levou-o a se adaptar às novas dinâmicas sociais e econômicas. 

Isso fez que a área central se tornasse um espaço voltado ao comércio e à prestação 

de serviço aos moradores e visitantes de inúmeras cidades circunvizinhas.  

Em termos históricos, “no início do século XX, o que hoje é o ‘hipercentro’ da 

cidade, era uma região ocupada principalmente por residências de pessoas de melhor 

poder aquisitivo e pelo comércio [...]” (GOMES, 2007, p.90). Desse modo, o 

surgimento de novos usos levou à adaptação de parte das edificações antigas para 

as atividades comerciais atuais ou mesmo a destruição de uma parcela significante 

do conjunto arquitetônico de outras épocas. Assim, imóveis pertencentes aos estilos 

Neocolonial e Art Déco, fruto de uma lenta formação urbana dos anos 20 aos 40 do 

séc. XX, tiveram que sofrer intervenções em sua arquitetura original, a fim de atender 

à sua nova função, atender ao comércio ou à prestação de serviços.  

Na última década, a retomada do crescimento econômico fez com que o centro 

antigo da cidade se reafirmasse como área de alto valor econômico e de possibilidade 

de investimentos, o que levou em uma nova onda de destruição ou descaracterização 

devido aos efeitos da especulação imobiliária para exploração dos imóveis locais. 

Sendo assim, as poucas famílias que ainda residiam no local, passam a buscar na 

venda e/ou locação de suas residências a possibilidade de obterem lucro 

significativos. Esse fato, só reafirma o que apontam França e Soares (2007, p. 49), 

após o fim dos anos 70, “a área central da cidade vai perdendo seu caráter residencial 

e passa a assumir demasiadamente diversos tipos e funções relacionadas à prestação 

de serviços e comércio”.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A análise da Rua Camilo Prates, como estudo de caso, permitiu identificar como 

a falta de planejamento urbano e o crescimento da cidade nas últimas décadas, levou 



o Centro antigo a sofrer uma nova onda de mudanças significativas em seu conjunto 

arquitetônico. A paisagem urbana atual já não condiz com a percebida no cenário 

identificado nas pesquisas em acervos de fotos antigas e mesmo com as fotos mais 

recentes, produzidas nos últimos 5 anos. Por meio do levantamento realizado via 

aplicativo Google Street View na Rua Camilo Prates, percebeu-se que as edificações, 

em estilo Art Déco, têm características diferentes daquelas encontradas em outras 

ruas da área central de Montes Claros, como: a utilização de linhas mais simples nas 

fachadas com a redução da quantidade de adornos e a destinação para o uso 

residencial, em alguns casos. Por outro lado, as edificações em estilo Neocolonial 

diferiram-se por serem mais imponentes e ornamentadas que as de outros trechos da 

área central. No entanto, na comparação feita entre os registros de 2011 e 2015, 

identificou-se que os imóveis nesse estilo sofreram fortes processos de 

descaracterização ou mesmo destruição durante esse período. O que mais 

surpreendeu nos levantamentos foi a grande quantidade de edificações que foram 

demolidas para dar espaço novos edifícios destinados ao comércio e à prestação de 

serviços, quando não a criação de estacionamentos, deixando os lotes vagos.  

 

 
Fig. 1 – Edificações em Estilo Art Decó 

Fonte: Street View, 2015. 
Fig. 2 – Edificações em Estilo Neocolonial (Demolidas) 

Fonte: Street View, 2011 
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