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1. Introdução

O presente documento tem como objetivo apresentar ao IEPHA/MG, o Plano de Inventário do
Município de Frei Inocêncio, de acordo com as determinações da Deliberação Normativa do
Conselho Estadual do Patrimônio Cultural - CONEP - Deliberação Normativa 01/2021, da
Portaria número 26, de 25 de novembro de 2021 do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico
e Artístico de Minas Gerais – Iepha/MG, conforme Lei Estadual n° 18.030/2009 e foi elaborado
em conjunto com os funcionários da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, através da
consultoria técnica da arquiteta Andressa Damacena Carregosa, do advogado Joaquim Lister
Gonçalves e da historiadora e Gestora Ambiental Silvana Nunes Camilotti.
Foram realizadas pesquisas documentais nos Arquivos da Prefeitura Municipal, levantamento
bibliográfico e também pesquisas complementares com moradores locais, levantamento de
campo, fotográfico e de bases cartográficas. Os membros do Conselho Municipal do
Patrimônio Cultural de Frei Inocêncio, indicaram a partir de reuniões as localidades com
potencial para inventariamento.
As pesquisas e trabalho de campo foram realizadas no mês de setembro, e a elaboração do
Plano de Inventário aconteceu entre os meses de outubro a novembro. Durante os trabalhos de
campo houve a participação ativa de membros do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural,
em especial de Alexsander Neves da Silva, Secretário Municipal de Cultura e Turismo e a quem
a equipe técnica agradece.
As etapas previstas neste plano de Inventario tem como objetivo contribuir para o conhecimento
e preservação do Patrimônio Cultural do Município de Frei Inocêncio e orientar as políticas de
preservação realizadas pelo poder público. As ações de inventário têm início na elaboração do
Plano de Inventário Municipal, que norteara as ações que deveram ser realizadas nos anos
seguintes. Nos anos de execução do Inventário é realizada a identificação e fichamento do
acervo cultural do munícipio, sendo realizado por áreas tendo a ordem definida por cronograma,
levantando informações para compor as fichas. As fichas de inventário são uma descrição dos
bens, contendo seu histórico, sua descrição, seus usos e modificações sofridas através dos anos,
registros fotográficos e técnicos do bem, visando a preservação da sua história para as gerações
futuras.
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O presente documento é composto por dados que visam caracterizar o munícipio, sua história
e seu patrimônio, para isso, contém o informe histórico do munícipio, aspectos naturais e
aspectos econômicos, dados gerais do munícipio e seus povoados, listagem do patrimônio
protegido, a metodologia e etapas do inventário, sendo composta pelo objetivo, os critérios de
identificação adotados e a metodologia utilizada, a documentação de identificação, composta
por mapas e listagem de bens passiveis de inventário no munícipio, o cronograma detalhado
para a execução do inventário, a Ata de aprovação do Plano, a ficha técnica do trabalho e as
referências bibliográficas utilizadas.
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1.1 Histórico

A colonização da região da cidade de Frei Inocêncio tem raízes da fundação de Filadélfia,
projeto do colonizador Teófilo Otoni, que tinha como principal objetivo ligar o nordeste mineiro
ao litoral.
Segundo pesquisadores, a região onde se encontra a cidade de Frei Inocêncio começou a
despertar o interesse dos portugueses logo após a descoberta do Brasil, o maior interesse era
na descoberta de ouro e de diamantes. Pensando nos milhões que poderia adquirir para o seu
reino se tal fato se confirmasse, D. João III organizou expedições para visitarem as terras da
região em busca da confirmação de tal fato.
Devido aos inúmeros obstáculos, como ataque de índios e dificuldades encontradas devido à
mata fechada e animais silvestres, inúmeras expedições retornaram sem conseguir alcançar o
objetivo de confirmar a existência de ouro e diamantes.
Em 1851, tendo como desejo de desbravar a região do Mucuri, foi fundada no Rio de Janeiro a
“Companhia Mucuri” que tinha como objetivo organizar o transporte terrestre e fluvial, bem
como explorar a região. A região era formada por mata fechada, o que gerou dificuldades aos
pioneiros, como o ataque de bichos selvagens e mosquitos, outras dificuldades encontradas
foram os ataques dos índios que habitavam a região. Após conseguirem vencer as adversidades
encontradas os pioneiros iniciaram a colonização da região e passaram a surgir diversos
povoados. Entre eles estava o povoado que deu início a cidade de Frei Inocêncio.
A convite do Governo Imperial da época, foi fundado no Vale do Mucuri e Rio Doce um
aldeamento para a catequese dos indígenas, com o objetivo de liberar as terras para a
colonização e aproveitar a mão de obra dos nativos. A população da região, também foi formada
por pessoas que se mudaram atraídos pelas atividades que estavam sendo desenvolvidas, como
a derrubada de mata e a expansão das atividades de pecuária e agrícola.
O primeiro nome da cidade de Frei Inocêncio foi Fazenda Suaçuí, quando ainda era um pequeno
povoado pertencente a Itambacuri. O povoado foi elevado a distrito pela lei nº 1039 de 12 de
dezembro de 1953 pertencendo a Itambacuri e teve o nome oficialmente alterado para Frei
Inocêncio em homenagem ao capuchino Frei Inocêncio de Cômiso, que celebrava missas na
região onde se encontra a cidade. Frei Inocêncio de Cômiso nasceu em Cômiso na Itália, no ano
de 1890. No dia 14 de abril de 1914 ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e
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foi ordenado no dia 23 de setembro de 1922. Chegou ao Brasil no ano de 1923 e no ano de 1924
passou a residir no munícipio de Itambacuri, o Frei realizou trabalhos de evangelização na
região banhada pelos rios Itambacuri, São Mateus, Mucuri e Rio Doce, por mais de quarenta
anos, percorrendo anualmente um território de dezoito mil quilômetros quadrados. Frei
Inocêncio de Cômiso era conhecido por não fazer distinção de pessoas, conseguindo assim
evangelizar e acolher a todos, era devoto de Nossa Senhora dos Anjos e conhecido pelo povo
como `` Vigário da Mata``.
A alteração de nome foi possível graças as ações do Dr. João de Souza e do prefeito de
Itambacuri na época, o sr. Lauro Lopes da Silva. Tendo como fato marcante a celebração da
primeira missa na região, o então Frei Inocêncio, vindo a cavalo da região de Bonito realizou a
celebração na ponte sobre o Rio Suaçuí, que marcava o limite entre as dioceses, naquela época
Figueira do Rio Doce atual Governador Valadares e Araçuaí, no dia 13 de maio de 1945,
realizando na ocasião cerca de 30 batismos e 4 casamentos, além de muitas confissões e
comunhões.
Em 02 de março de 1962 acontece a emancipação, tornando-se o município de Frei Inocêncio,
data em que é comemorado o aniversário do munícipio.
Após a instalação do município, como não havia prefeito eleito, o sr. Sílvio Alves Martins
assume na condição de interventor por ato do Governo do Estado, exercendo a função durante
seis meses, logo após foi realizada a primeira eleição municipal, sendo eleito como primeiro
prefeito da cidade o sr. Ananias Ferreira Dias, comerciante varejista e atacadista da região.
Natural de Senhor do Bonfim (BA). Foi o primeiro a assumir o cargo de Prefeito Municipal de
Frei Inocêncio e, portanto, o primeiro a gerir os destinos políticos deste Município. Pouco antes,
nas eleições de 1962, quando ainda o distrito de Frei Inocêncio fazia parte do de Itambacuri,
havia sido ele eleito vereador, compondo a Câmara Municipal de Itambacuri, até eleger-se
prefeito do novo município de Frei Inocêncio. Eis a relação completa dos prefeitos que
exerceram mandatos.
00 – Silvio Alves Martins – Interventor.
01 – Ananias Ferreira Dias (1963 – 1966) / Vice-prefeito: Geraldo José de Magalhães.
02 – Pedro Lima de Almeida (1967 – 1970) / Vice-prefeito: Segismundo Brasileiro Passos.
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03 – Segismundo Brasileiro Passos (1971 – 1972) / Vice-prefeito: Abel Passos Lima
04 – Pedro Lima de Almeida (segundo mandato) (1973 – 1976) / Vice-prefeito: Genaro Freitas
de Araújo.
05 – José Pedro da Silva (1977 – 1982) – O Cabralinho, que faleceu num acidente
automobilístico, em pleno exercício do mandato. O Vice-prefeito: João Moreira Antunes
assumiu em setembro de 1982 e concluiu o mandato.
06 – Lourival Lourenço Ferreira (1983 – 1988) / Vice-prefeito: Artur Cirino da Conceição.
07 – José Geraldo de Mattos Bicalho (1989 – 1992) / Vice-prefeito: Sinval Dias de Araújo.
08 – Barôncio Bezerra Cabral (1993 – 1996) / Vice-prefeito: Nenito Alves Rocha.
09 – José Eduardo Vieira (1997 – 2000) / Vice-prefeito:José Sudário dos Santos.
10 – Barôncio Bezerra Cabral (segundo mandato) (2001 – 2004 ) / Vice-prefeito: José Sudário
dos Santos.
11 – Oliver Madeira Bicalho (2005 – 2008) / Vice-prefeito Geraldo Nogueira de Almeida.
12 – Carlos Vinício de Carvalho Soares (2009 – 2012 ) / Vice-prefeito: Geraldo Nogueira de
Almeida.
13 – Carlos Vinício de Carvalho Soares (2013 – 2016 ) / Vice-prefeito: Erotides Araújo de
Oliveira Filho – Cassados pela quarta vez em definitivo pelo TSE em 3 de novembro de 2015,
assumindo o cargo: José Geraldo de Mattos Bicalho (segundo mandato) e Valdivino Soares
Campos.
14 – José Geraldo de Mattos Bicalho (terceiro mandato) (2017 – 2020) / Vice: Valdivino Soares
Campos.
15 – Jimmy Dutra Gourlat (2021-2024) / Vice: José Maria de Souza
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O desenvolvimento do munícipio de Frei Inocêncio está diretamente ligado a construção da
BR-116, Rodovia Rio-Bahia que corta a cidade. Sendo o seu crescimento marcado pela obra
realizada no ano de 1955 pelo serviço de engenharia da DNER, que mudou um trecho da
estrada, uma curva acentuada que era causa de inúmeros acidentes foi transformada em uma
reta passando por dentro do então distrito, trazendo movimento para a região e ocasionando a
chegada de novos moradores e criação de novos comércios e postos de serviços.
A matriz de Nossa Senhora Aparecida foi instalada no munícipio no ano de 1978, na praça
Ananias Ferreira Dias, sendo parte da diocese de Teófilo Otoni.
O munícipio de Frei Inocêncio está localizado as margens do Rio Suaçuí e é amplamente
beneficiada pela Rodovia BR-116, que facilita o acesso a municípios

vizinhos, como

Governador Valadares, que está localizada a 35km, possuindo linha regular de ônibus entre os
municípios. O munícipio é formado por 8 bairros, Centro, Baixada, Guarita, Gameleira,
Pantanal 1, Pantanal 2, Bairro das Nações e Planalto. O centro é onde se localizam a maior parte
do comercio e serviços do munícipio, o Bairro Baixada é o bairro que da acesso ao Rio Suaçuí
e local onde acontece uma das mais tradicionais festas do munícipio, a Feirinha da Amizade. O
bairro Guarita está localizado no limite do municio, fazendo divisa com o munícipio de Mathias
Lobato. Os bairros Pantanal 1 e 2 foram construídos em terras doadas pelo ex-prefeito Dr. José
Geraldo de Mattos Bicalho e representam a expansão do munícipio. O bairro das Nações,
Gameleira e Planalto também são bairros novos que representam a expansão do munícipio.

Foto 1 – Missa celebrada sobre ponte no munícipio.
Data: Desconhecida
Acervo da Prefeitura Municipal de Frei Inocêncio.

Foto 2 – Vista do munícipio no inicio de sua
ocupação.
Data: Desconhecida.
Acervo da Prefeitura Municipal de Frei Inocêncio.
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Foto 3 – Vista do munícipio no inicio de sua
ocupação.
Data: Desconhecida

Foto 4 – Ponte sobre o Rio Suaçuí.
Data: Desconhecida.
Acervo da Prefeitura Municipal de Frei Inocêncio.

Acervo da Prefeitura Municipal de Frei Inocêncio.

Foto 4 – Ponte sobre o rio Suaçuí.

Foto 5 – Trabalhadores na construção da ponte.

Data: Desconhecida

Data: Desconhecida.

Acervo da Prefeitura Municipal de Frei Inocêncio.

Acervo da Prefeitura Municipal de Frei Inocêncio.

Foto 6 – Frei Inocêncio de Cômiso.

Foto 7 – Tropeiros que passavam pelo Município.

Data: Desconhecida

Data: Desconhecida

Acervo da Prefeitura Municipal de Frei Inocêncio.

Acervo da Prefeitura Municipal de Frei Inocêncio.
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1.2 Símbolos
São símbolos do munícipio de Frei Inocêncio, representativos de sua cultura e história e
instituídos pela Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 01 de 2015:
A Bandeira Municipal: A bandeira do munícipio é composta por três retângulos, sendo o
primeiro na cor azul, o segundo na cor branca e o terceiro na cor amarela. No retângulo central,
possui o brasão de armas do munícipio.

Foto 1 – Bandeira de Frei Inocêncio.
Fonte: https://www.mbi.com.br/mbi/biblioteca/simbolopedia/municipio-frei-inocencio-mg-br/

O Brasão de Armas: Escudo português (ibérico), a coroa mural que o sobrepõe é o símbolo
universal dos brasões de domínio que, sendo de argente (prata), de oito torres, das quais apenas
cinco são visíveis em perspectiva no desenho, classifica a cidade representada na Segunda
Grandeza, ou seja, sede de Comarca. O escudo do brasão possui três divisões, no primeiro
campo está representado um boi com fundo em cor amarela, no segundo uma coroa com fundo
em cor azul e no terceiro um sol poente em montanhas.
O brasão é ladeado por ramos e possui inscrito na parte inferior `` Frei Inocêncio`` e a data 3012 de 1962.

Foto 2 – Brasão de Armas de Frei Inocêncio.
Fonte:
https://www.mbi.com.br/mbi/biblioteca/simbolopedia/municipiofrei-inocencio-mg-br/
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1.3 Aspectos Naturais
Frei Inocêncio é um município brasileiro, localizado no interior do estado de Minas Gerais, da
região sudeste, o município pertence a Mesorregião do Vale do Rio Doce e a Microrregião de
Governador Valadares, está localizado a cerca de 356km a nordeste da capital do estado.
Segundo dados do ultimo censo do IBGE(2010) o munícipio possui área total de 469,557 km²,
sendo que, segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 1,75km² constituem área
urbanizada e população de 8.920 habitantes. O munícipio é constituído apenas pelo distrito
sede, e tem sua área rural dividida em povoados, sendo eles: Bom Jesus do Prata e Brasilândia.
A cidade tem como municípios limítrofes: Jampruca, Itambacuri, Campanário, Marilac,
Mathias Lobato e Governador Valadares.

Foto 6 – Vista do munícipio.
Data: Desconhecida.
Acervo da Prefeitura Municipal de Frei Inocêncio.

O clima do munícipio é caracterizado como tropical, tendo temperatura média anual de 24º C.
Tendo Janeiro como o mês mais quente e o mês de Junho como o mais frio. O munícipio é
abrangido pela bacia hidrográfica do Rio Suaçuí, e também por outras bacias hidrográficas de
menor extensão territorial como o Rio Suaçuí Grande e Itambacuri e os Córregos Eldorado e
Floresta dentre outro. A vegetação nativa do munícipio é a Mata Atlântica.
CLIMA
O clima da região de Frei Inocêncio é classificado, segundo KÖPPEN, como do tipo AW tropical subquente e subseco. Esta categoria é marcada por uma estação seca bem acentuada
compreendida entre junho e agosto, coincidindo com o inverno (INMET, 2015).
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O município de Frei Inocêncio é caracterizado por temperaturas elevadas ao longo do ano, que
alcançam na média histórica 26,9 °C em março (mês mais quente) e 21,5 em julho (mês mais
frio). A região caracterizada apresentada dois períodos térmicos distintos: maio a setembro,
períodos de temperaturas menores, e outubro a abril, período de elevação nas temperaturas (op.
cit.). Durante os meses mais frios, maio a setembro, a redução da nebulosidade – que favorece
a perda de calor – e a chegada mais ou menos frequente de massas polares frias e secas a região
são responsáveis pela redução das temperaturas.
Nos meses mais quentes, outubro a abril, há um aumento de nebulosidade favorecendo a
retenção de calor, provocando a elevação das temperaturas. As médias das temperaturas
mínimas e máximas acompanham a evolução da temperatura média ao longo do ano (op. cit.).
Com relação às chuvas verifica-se, por meio de análise do banco de dados do sistema de
Informações Hidrológicas (SIH), da Agência Nacional de Águas (ANA) com alguns registros
de séries pluviométricas históricas de localidades situadas na região, que como em grande parte
da região Sudeste o Trimestre mais chuvoso do ano corresponde aos meses novembro,
dezembro e janeiro – estendendo-se até março – e o mais seco aos meses julho, agosto e
setembro. O índice médio pluviométrico anual é da ordem de 1.124mm. A umidade relativa do
ar média anual é de 75%.
Os processos de larga escala são responsáveis pela variação no regime de precipitação na
região. No inverno, com a potencialização do Sistema de Alta Pressão Subtropical do Atlântico
Sul (ASAS) e a chegada de frentes frias e secas, impedindo processos convectivos de
ascendência, há um decréscimo pronunciado da precipitação. No verão, por outro lado, ocorre
maior aquecimento das parcelas de ar, promovendo a ascendência das mesmas. A chegada de
frente fria das latitudes médias (sul) associadas às correntes perturbadas de oeste (conduzidas
pelas linhas de instabilidades tropicais) compõe os sistemas frontais, principais responsáveis
pela grande precipitação neste período (op. cit.).
VEGETAÇÃO
A área onde se situa o município era originalmente ocupada por florestas do tipo Ombrófila
Densa, popularmente identificada como Mata Atlântica, nas partes mais elevadas, gradando
para o contato com a formação Estacional Semidecidual e Decidual, esta última, na região mais
baixas e dissecadas.
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Nos anos de 1940 a 1965, a região experimentou o auge do ciclo madeireiro, que culminou com
a substituição de espécies nativas. Atualmente, observe-se grande alteração das formações
vegetais originais sendo que estas deram lugar a agropecuária, que engloba áreas com
agricultura cíclica, permanente e pastagens e ainda a vegetação secundária ou capoeira, que
inclui as comunidades vegetacionais que surgem nas áreas modificadas pela intervenção
antrópica.
As áreas com maior índice de fragmentos florestais preservados estão localizadas a noroeste do
município e na Área que margeia o Rio Suaçui Grande. A vegetação natural ocorre em
aproximadamente 18% da área total do município.
FAUNA
Normalmente, as formações vegetais do tipo Ombrófila Densa ou Pluvial apresentam grande
diversidade de animais, compreendendo vários táxons e grupos faunísticos. Com a substituição
gradual dessas formações por atividades antrópicas (agropecuária em geral e exploração
florestal) ocorre o inevitável empobrecimento dessa diversidade a começar pelas relações
ecológicas entre os seres até o desaparecimento de espécies mais sensíveis a perturbações.
Nesse caso, a fauna fica representada por espécies generalistas menos exigentes e que não
refletem a diversidade existente anteriormente, a caça é uma das principais causas de redução
de populações naturais e desaparecimento local de espécimes da fauna.
Em termos de diversidade, na região de Frei Inocêncio predominam 17 ordens de aves,
principalmente a Passeriformes, e oito famílias de mamíferos. Dentre os animais nativos que
podem ser encontrados nessa região estão a paca, a capivara, a cutia, a jaguatirica, o sabiá, o
beija-flor, o sanhaço, o pica-pau, a saíra, o inhambu, o jacu, o tico-tico, a alma de gato, a
maritaca, a cidinha, o tuim e o pintassilgo (op. cit.).
Em relação à ictiofauna, no trecho do Rio Suaçui Grande existem registros de mais de 70
espécies de peixes, das quais parte é representada por espécies exóticas. Siluriformes é o grupo
mais diverso, com 21 espécies nativas distribuídas nas famílias Loricariidae, Trichomycteridae,
Pimelodidae, Auchenipteridae e Ariidae. Os Characiformes também são bem representados na
região, com 20 espécies nativas no total. Nessa ordem, a família com maior número de
representantes é Characidae, seguida de Anostomidae. A maioria das espécies que compõe a
ictiofauna é de pequeno a médio porte (até 30 cm) e ocorrem principalmente em trechos lóticos
(calha central dos rios maiores e em alguns afluentes). Entretanto, as espécies nativas de maior
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porte como o surubim, a crumatã, o piau-vermelho e a piabinha também estão representadas na
região (CONSÓRCIO ECOPLAN-LUME, 2010).
SOLOS
Os solos apresentam amplas variações quanto à profundidade efetiva do solo, ocorrendo desde
solos rasos (Cambissolos e Neossolos Litólicos) até solos com mais de 200 cm de profundidade
– Latossolos e Neossolos Flúvicos (op. cit.).
Alguns Cambissolos apresentam certa epi-pedregosidade, que pode representar um entrave ao
cultivo mecânico, mas sem maiores problemas com respeito a pastagens. Como estes solos
situam-se em sua maioria nas encostas escarpadas dos Maciços Montanhosos, com maior
declividade (op. cit.).
Os Argissolos Vermelhos e Latossolos apresentam boas características físico-hídricas,
infiltração predominante rápida, boa permeabilidade e boa capacidade de retenção de umidade.
Os Latossolos, normalmente mais rasos, que constituem uma parte da área desta classe de solos,
apresentam características físico-hídricas condicionadas pelas características texturais,
apresentando taxas de infiltração rápida e moderada a boa capacidade de retenção de umidade,
por seu caráter argissólico (op. cit.).
Os solos das Classes de Cambissolos Háplicos e Neossolos Flúvicos, bem como alguns
Argissolos apresentam valores relativamente baixos de matéria orgânica.
O fósforo também é o elemento em níveis mais baixos em todos os solos, com possíveis
problemas de deficiência nos solos da área (op. cit.).
Os Argissolos são muito utilizados com pastagens extensivas. São solos moderadamente ácidos,
exigindo doses moderadas de calcário para correção de acidez e doses relativamente altas de
adubação fosfatada, já que a fertilidade natural é média.
Os Latossolos são ácidos e ligeiramente ácidos, com capacidade de troca de cátions (CTC)
baixa, saturação com bases variando comumente entre 50 e 70% nos eutróficos e entre 10 e
40% nos distróficos e álicos, apresentando baixos teores de nutrientes, matéria orgânica variável
e baixos teores de fósforo, em particular. Para uso agrícola exigem doses moderadas até altas
de calcário para correção da acidez (op. cit.).
As classes de solos que abrangem o município são as seguintes:
Argissolo vermelho eutrófico - Os Argissolos são constituídos por material mineral,
apresentando horizonte B textural imediatamente abaixo do A ou E, com saturação por bases ≥
50% na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA). Podem apresentar
argila de atividade baixa ou com argila de atividade alta conjugada com saturação por bases
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baixa e/ou caráter alítico na maior parte do horizonte B. O horizonte B é então denominado
horizonte B textural (Bt), geralmente acompanhado de boa diferenciação nas cores e
variabilidades na composição granulométrica, que varia sua textura de média até muito argilosa.
Os teores de silte podem ser altos, evidenciando que há um gradiente evolutivo nos Argissolos
que apresentam desde perfis mais evoluído pedogeneticamente, associados aos latossolos
profundos e com textura argilosa, até perfis com menor profundidade e textura mais siltosa,
gradando para Luvissolos e Cambissolos. As cores do horizonte Bt variam de acinzentadas a
avermelhadas e as do horizonte A, são sempre mais escurecidas (SBICS, 2013). No ambiente
dos Argissolos há maior variabilidade nas características topográficas, o que reflete uma maior
variabilidade nas características físicas, químicas e morfológicas dos perfis. Em muitos casos,
são solos profundos que apresentam drenagem moderada e baixa ou média fertilidade natural,
em razão do predomínio de minerais de argila de baixa atividade (SBICS, 2013). 
Gleissolos Háplicos - Apresenta intensa redução de compostos de Fe devido ao excesso de
umidade permanente ou periódico (decorrência do ambiente redutor, virtualmente livre de
oxigênio dissolvido). A saturação pode ser por fluxo lateral ou vertical no solo. Em qualquer
circunstância, a água do solo pode se elevar por ascensão capilar, atingindo a superfície.
Apresenta um horizonte A moderado e horizonte Cg. Apresenta mosqueados abundantes com
cores de redução, cores acinzentadas e azuladas (processo de Gleização). A cobertura vegetal é
formada por porte herbáceo, pastagem e arbustos esparsos. Esta classe compreende os solos
hidromórficos, constituídos por material mineral, apresenta horizonte Glei dentro de 100 cm da
superfície do solo, imediatamente abaixo do horizonte A (com Gleização). Apresenta textura
arenosa e franco arenosa ao longo do perfil dentro dos primeiros 100 cm da superfície do solo.
Latossolo vermelho-amarelo distrófico - Solo com matiz 7,5YR ou mais amarelo na maior parte
dos primeiros 100 cm do horizonte B. Abrange solos minerais, profundos, bem drenados com
horizonte B latossólico de coloração vermelho-amarelada dentro de matizes 5YR e 7YR
(MUNSELL, 2007). Desenvolve-se a partir de diferentes materiais de origem, sendo
normalmente distróficos e álicos, ocorrendo em áreas cujo relevo varia de forte ondulado ao
montanhoso. O horizonte A é moderado A proeminente, a textura é argilosa.
Argissolo vermelho amarelo distrófico - Os argissolos distróficos apresentam horizonte B
textural imediatamente abaixo do A ou E, com saturação por bases ˂ 50% na maior parte dos
primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA). O horizonte B é então denominado horizonte
B textural (Bt), geralmente acompanhado de boa diferenciação nas cores e variabilidades na
composição granulométrica, que varia sua textura de média até muito argilosa. As cores do
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horizonte Bt variam de acinzentadas a avermelhadas e as do horizonte A, são sempre mais
escurecidas (SBICS, 2013). No ambiente dos Argissolos há maior variabilidade nas
características topográficas, o que reflete uma maior variabilidade nas características físicas,
químicas e morfológicas dos perfis. Em muitos casos, são solos profundos que apresentam
drenagem moderada e baixa ou média fertilidade natural, em razão do predomínio de minerais
de argila de baixa atividade (SBICS, 2013).
Neossolos Flúvicos - Compreendem solos minerais, pouco evoluídos, profundos, com
sequência de horizonte tipo A-C ou horizonte A sobre camadas estratificadas sem relação
pedogenética entre si. Desenvolvem-se a partir de sedimentos aluviais quaternários de
características químicas e físicas variáveis. O relevo que circunda as várzeas/planícies de
inundação tem uma morfologia composta por relevo ondulado a montanhoso que inviabilizam
seu aproveitamento para a pecuária. Atualmente, estas áreas estão sendo deixadas para a
recomposição da flora local (SBICS, 2013).
1.4 Aspectos Econômicos
O munícipio de Frei Inocêncio segundo o censo do IBGE de 2010 contava com 8.920
habitantes, correspondendo a 3,4% da população dos 36 municípios que integram a
microrregião da Bacia do Rio Suaçuí, segundo estimativas do IBGE a população no ano de
2020 teria crescido para 9.664 habitantes. Segundo estatísticas do IBGE(2010) o número de
habitantes do sexo feminino é de 4.365 e o de habitantes do sexo masculino é de 4.355 o que
corresponde a 51,2% e 48,8% dos habitantes, respectivamente.

Foto 7 – Vista do munícipio.
Data: Desconhecida.
Acervo da Prefeitura Municipal de Frei Inocêncio.
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Os níveis de produção do munícipio de Frei Inocêncio podem ser dimensionados com base no
seu Produto Interno Bruto(PIB), que segundo dados do IBGE(2012) era o oitavo em sua
microrregião, tendo como área destaque a prestação de serviços. Segundo dados do IBGE, o
PIB do munícipio em 2012 era de R$65.472,00 e o PIB per capita equivalente a R$14.860,00.
O setor de maior relevância para economia local em 2012 era o setor terciário representando
64,8% do PIB, principalmente na área do comercio, o setor secundário (indústria) era o setor
menos representativo para a economia do munícipio com apenas 12,5% do PIB. Em
contrapartida o segundo setor de peso para a economia do munícipio era o setor primário,
representando 22,7% do PIB do munícipio. Segundo dados de 2013 do IBGE a o munícipio
contava com 44.812 bovinos, 150 equinos, 1.650 suínos, 300 caprinos, 630 ovinos e 18.500
aves, dentre elas 6.000 eram galinhas, com produção de 26 mil dúzias de ovos. Haviam também
9.889 vacas das quais foram produzidos 13.408 mil litros de leite dia.

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/frei-inocencio/panorama

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/frei-inocencio/panorama
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1.5 Dados Gerais do município
Município: Frei Inocêncio.

Mesorregião: Vale do Rio Doce.

Emancipação: 30 de dezembro de 1962.

Microrregião: Governador Valadares.

Fundação: 12 de dezembro de 1953.

Altitude: 200m

População: 8.920 habitantes (IBGE 2010)

Coordenadas: 8° 33' 45'' Sul, 41° 54' 21''
Oeste.

Área Total: 469,557km2
Densidade demográfica: 19,00 habitantes
por km2.
População Urbana: 6.764 habitantes
(75,83%).

População Estimada: 9.716 (IBGE 2021).
Homens: 4.355 habitantes.
Mulheres: 4.565 habitantes.

População Rural: 2.156 habitantes
(24,17%).
Distritos: o município não possui distritos.
Povoados: Bom Jesus do Prata e Brasilândia.
Principais atividades econômicas: Agricultura, Agropecuária e comercio.
Bacia e componentes Hidrográficos: Bacia hidrográfica do Rio Suaçuí e outras bacias
hidrográficas de menor extensão territorial tais como: os Rios Suaçuí Grande e Itambacuri e
os Córregos Eldorado e Floresta dentre outros.
Legislação urbana municipal: o município possui Lei Orgânica de 2015 e não possui Lei de
Zoneamento, Código de Obras ou Código de Posturas.

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/frei-inocencio/panorama
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1.6 Dados Gerais dos Distritos e Povoados
Distrito Sede
População:

8.920 habitantes.

Principal atividade
econômica:

Agricultura, agropecuária e comercio.

Numero de edificações:

Segundo dados do IBGE, no ano de 2010, o município tinha 2.604
domicílios particulares permanentes. Desse total, a maioria eram
casas (98,2%), seguidas por apartamentos (1,3%), além de casa
de vila ou em condomínio (0,4%), e habitação em casa de
cômodos, cortiço ou cabeça de porco (0,1%). Em termos da
condição de ocupação, a Figura 17 evidencia que 1.772 eram
imóveis próprios (1.751 próprios já quitados e 21 em aquisição);
417 alugados; 412 cedidos (206 cedidos por empregador e 206
cedidos de outra forma) e 3 eram ocupados de outra maneira.
Zona Rural

População:

2.156 habitantes.

Principal atividade
econômica:

Agricultura e agropecuária.

Número estimado de
edificações:

Bom Jesus do Prata

196

Brasilândia

62
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2. Listagem Completa do Patrimônio Protegido no Município
2.1 Listagem do Patrimônio Tombado/Registrado
O município não possui patrimônio tombado.
O município possui um bem registrado, na esfera Federal: Roda de Capoeira e/ou Ofício de
Mestre da Capoeira.

2.2 Listagem do Patrimônio Inventariado
O município não possui patrimônio inventariado.
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3. Metodologia e Etapas do Inventário
3.1 Objetivo

O Plano de inventário é elaborado objetivando o conhecimento do patrimônio cultural do
munícipio e visando a sua preservação e valorização. O patrimônio cultural é formado pela
somatória dos bens culturais de uma população, sendo eles, que conferem a essa comunidade
identidade, senso de lugar e continuidade histórica, podendo ser materiais ou imateriais. O
conhecimento e listagem desses bens, visa o registro dos mesmos, para possam ser legados às
gerações futuras e visa também sua preservação, além de documentar suas transformações com
o passar dos anos.
O Inventario de Proteção ao Acervo Cultural – IPAC caracteriza-se por um trabalho dinâmico,
cumulativo e permanente, visando o registro de manifestações humanas e potencialidades
naturais relevantes dentro de um determinado meio sociocultural. O inventariamento de bens
culturais objetiva formar uma coleção ordenada de documentos, obtida através da investigação
e análise do acervo cultural, com vistas a planejamento e a pesquisa, ao conhecimento de
potencialidades, a educação patrimonial e, principalmente a valorização e salvaguarda, do
patrimônio municipal.
Os dispositivos definidos pelo munícipio visam regulamentar as etapas da politica de proteção
do patrimônio cultural, garantindo sua continuidade independente de grupos políticos ou
econômicos. A politica de preservação é elaborada levando em conta a realidade do munícipio,
seguindo as legislações vigentes no Estado e no País.
O trabalho de pesquisa e cadastro dos bens de interesse cultural, com auxilio dos parâmetros
legais criados para a preservação do patrimônio cultural no município, visa a elaboração de
inventários que registrem de maneira dinâmica e permanente as manifestações humanas e
naturais que tem relevância para a formação da comunidade local. O processo de inventário tem
como objetivo conhecer e registrar os bens moveis, imóveis, arquivos, sítios naturais e
arqueológicos relevantes para a comunidade onde está inserido. O inventário é elaborado a
partir do plano de inventário, com o objetivo de registrar os bens patrimoniais municipais,
utilizando as técnicas disponíveis: fichas, fotos, desenhos, descrição textual e dados coletados
in loco. Através dele será possível identificar as características próprias dos diferentes períodos
de ocupação, a transformação estético estilista causados por diferentes períodos econômicos,
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sociais e de ocupação das cidades e suas consequências, além da influência de aspectos naturais
no ambiente cultural. Ele funciona como um mecanismo de conhecimento dos bens interesse
de preservação e de seus valores de degradação. Possibilita também a identificação dos bens
culturais, sob os aspectos históricos, físico, construtivo, simbólico, funcional e efetivo,
observando suas transformações ao longo do tempo, a identificação do estado de conservação
e, se for o caso, dos fatores do processo de degradação. Desse modo ele torna possível a adoção
das medidas necessárias para a proteção de cada bem.
No Município de Frei Inocêncio, serão inventariados bens imóveis, bens móveis e integrados,
bens naturais e manifestações culturais. No caso específico de manifestações culturais,
pretende-se através do inventário, registrar essas manifestações segundo as categorias
estipuladas pelo IPHAN: saberes e celebrações. Priorizando aqueles bens submetidos ao
desaparecimento.
Pode-se, a partir do IPAC estabelecer diretrizes para políticas urbanas, ou Plano diretor
municipal , quando da sua realização, através da definição de áreas de diretrizes específicas
especiais, códigos de posturas e outras ações de natureza semelhante. O conhecimento dos bens
que compõem o acervo de interesse de preservação fundamental para a formulação de ações
voltadas para orientar o crescimento, tanto urbano quanto rural, utilizando os princípios do
desenvolvimento sustentável. A partir da elaboração do IPAC. O município poderá justificar,
perante a sociedade, não só as medidas de proteção de natureza jurídica, mas também a
necessidade de intervenções de manutenção, conservação e restauro em bens culturais
relevantes.
A divulgação deste acervo documental junto à comunidade deve integrar uma política de
sensibilização, concretizada através da educação patrimonial, voltada para a preservação do
patrimônio de Frei Inocêncio.
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3.2 Critérios de Identificação
Este tópico é dedicado a exposição dos critérios de identificação dos bens a serem
inventariados no município de Frei Inocêncio. Inicialmente, será explicitado o critério que
orientará a definição das áreas a serem inventariadas. Em seguida, serão explicitados os
critérios que deverão nortear a escolha e a prioridade dos bens a serem inventariados em
cada uma das áreas.
O critério adotado para a definição das áreas a serem inventariadas no município de Frei
Inocêncio é o critério físico-geográfico, a partir do qual se podem identificar elementos do
meio físico na estruturação do território municipal. Estes elementos são constituídos pelas
áreas urbanizadas e pelas áreas rurais. Este critério, não se apresenta sozinho, mas em
conjugação com o critério histórico, uma vez que as citadas áreas correspondem a momentos
diferenciados de ocupação do município.
Para a execução do Plano de Inventário todo o território do município foi dividido em áreas,
que serão investigadas com o objetivo de localizar bens culturais que representam a memória
local. A divisão foi elaborada da seguinte maneira:
Área I – Zona Urbana (Sede);
Área II – Povoado de Bom Jesus do Prata;
Área III – Povoado de Brasilândia;
Área IV – Zona Rural.
Outro critério metodológico necessário neste Plano de Inventario é aquele que definira as
prioridades, ou seja, a ordem de inventariamento em cada uma das áreas identificadas. Nesse
caso, será considerada a relevância dos bens culturais, a partir dos pontos de vista históricos,
artístico, arquitetônico, simbólico e/ou afetivo, dentro dos contextos que geraram esses bens,
o critério da qualidade artística explicita-se pela análise do caráter modelar ou exemplar do
bem cultural (critério per si). O critério histórico leva em conta a importância de determinado
fenômeno para a compreensão da gênese e do desenvolvimento histórico regional tendo
sempre como pano de fundo a história local e a história do Brasil. Os caracteres simbólicos
e afetivo estão geralmente relacionados a um numero de bens, atividades e manifestações
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que são representantes legítimos da cultura dos diversos grupos que conformam a sociedade
e que as vezes não tem voz em seu tempo ou não recebem o devido registro histórico e
antropológico. É o caso das festas religiosas e populares, das lendas e dos relatos de história
oral, do folclore e do artesanato, entre outros. Outro critério que norteará a ordem para
inventariamento dos bens em cada uma das áreas definidas levara em conta o risco de
desaparecimento e/ou descaracterização. Deve-se ressaltar também a importância do
inventariamento do patrimônio arqueológico, que, por se tratar de um trabalho minucioso e
demorado, será desenvolvido ao longo de todo o cronograma, em conjunto com os demais
bens a serem inventariados.
Para a identificação dos valores simbólico-afetivos, será fundamental envolver a
comunidade local, através de atividades de educação patrimonial, que permitam abranger,
além do patrimônio histórico e artístico “oficial”, aspectos como a construção da memória,
ritos, celebrações, saberes, formas de expressão e lugares a partir dos quais se estabelecem
as relações de sociabilidade. As práticas de democratização ajudam a interpretar o
patrimônio cultural com mais amplitude e riqueza, incluindo no processo de interpretação
os moradores locais, a quem, em ultima instancia, estas ações devem beneficiar.
A partir destes critérios, identificam-se, em Frei Inocêncio, quatro áreas inventariáveis que
compreendem: a sede municipal (área urbana), o povoado do Bom Jesus do Prata, o povoado
Brasilândia e a Zona Rural com seus Povoados, Córregos e as demais áreas territoriais na
zona rural do município.
A área Urbana - Área 01, é a área urbana a ser inventariada, o critério adotado é o físicogeográfico, de forma a destacar tanto a área histórica que representa o inicio da formação da
sede municipal, quanto à área de expansão do município.
O restante do território municipal – Área 02, Área 3 e Área 4 – será inventariado segundo o
critério geográfico e cultural, utilizando como referência limítrofe aspectos importantes que
delimitam áreas distintas.
Resta dizer que o IPAC seguirá a metodologia divulgada pelo IEPHA/MG, incluindo
levantamentos documentais, de campo, fotográfico e de bases cartográficas, que propiciam
o preenchimento de fichas por categoria, a elaboração dos dados em laboratório, a
alimentação de um banco de dados digital e o arquivamento das informações. Uma vez

27/67

Prefeitura Municipal de Frei Inocêncio
Estado de Minas Gerais
concluído o inventario, pretende-se divulgar este material, disponibilizando-o para futuras
pesquisas, planejamentos, promoções e processos educacionais.
ÁREA I – DISTRITO SEDE
A Zona Urbana, que corresponde à sede do município, a área I é limitada pela malha urbana
do munícipio, está situada à margem da Rodovia Br 116, a sede do munícipio é dividida em
8 bairros: Centro, Baixada, Guarita, Gameleira, Pantanal 1, Pantanal 2, Bairro das Nações e
Planalto. A área I demonstra as diferentes épocas de ocupação do munícipio.
Criado pela lei nº 1.039, de 12 de dezembro de 1953, surgiu o distrito de Frei Inocêncio. No
princípio, fazia parte do município de Itambacuri, com apenas o pequeno povoado chamado
Fazenda Suaçuí. Foi o Dr. João de Souza Lima, juntamente com o prefeito de Itambacuri,
Sr. Lauro Lopes da Silva, que alcançaram do Estado que o povoado se chamasse Frei
Inocêncio.
Mais tarde, pela lei nº 2.764, de 30 de dezembro de 1962, deu-se a emancipação. O até então
distrito foi elevado à categoria de município, desvinculando-se do de Itambacuri. No dia 2
de março de 1963 o Município foi instalado. Comemora-se, nessa data, o Aniversário da
Cidade.
A temporalidade foi um dos mais fortes critérios utilizados para o registro dos bens culturais
do município. A prioridade é dada aos bens mais antigos, arquitetônicos ou móveis, que além
do valor formal também apresente um valor histórico significativo. Como parte do acervo
cultural do município se perdeu, e considerando o fato que alguns edifícios originais do
núcleo original correm risco de substituição por novas edificações sem interesse formal, este
inventario fará registro prioritário dos edifícios antigos no entorno da Matriz de Nossa
Senhora Aparecida, na região central do Município. São, na maioria, estruturas dos séculos
XIX e XX, em pavimento único, que se caracterizam pelo estilo colonial e eclético, e em seu
entorno, a maioria das casas deste setor é das décadas de 1940 e 1950.
A Matriz de Nossa Senhora Aparecida, datada do início do século XX, com estilo eclético,
é uma das edificações mais importantes da cidade. A Matriz de Nossa Senhora Aparecida,
símbolo maior do município, é um elemento de destaque na paisagem urbana do centro
histórico. Apresenta poucas alterações em sua tipologia original, e conserva algumas peças
sacras, entre imagens, móveis, alfaias, etc.
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No centro histórico do município ainda predomina o casario de meados do século XX,
eclético, com volumetria de pequeno porte, em geral com um pavimento, com coberturas em
telhas cerâmicas, apoiadas sobre estrutura em alvenaria de tijolos. As edificações são de
épocas e estilos diferentes, sua volumetria e configuração de espaço urbano conformam um
pequeno conjunto bem movimentado em sua altimetria, com novos edifícios de andares
múltiplos.

Foto 8 – Vista da Igreja Matriz, Município de
Frei Inocêncio.

Foto 9 – Vista de uma das avenidas do
Município de Frei Inocêncio.

Data: 14/09/2021.

Data: 14/09/2021.

Autor (a): Andressa D. Carregosa.

Autor (a): Andressa D. Carregosa.

Estilisticamente, este inventário pretende registrar os bens que foram produzidos no início
do povoamento, ligados à sua história. Coincide então aos modelos tipológicos do estilo
predominante eclético, que pode ser observado em um grande número de edifícios
residenciais na sede do município. Prevalecem os séculos XIX e XX.
O modernismo e estilo contemporâneo apresentam no município alguns exemplares
inventariáveis.
O município de Frei Inocêncio é de povoamento remoto e uma parte do seu acervo
arquitetônico se preservou ao longo do tempo, principalmente o acervo edificado da parte
central da sede, incluindo, e se destacando entre as casas, a Igreja Matriz de Nossa Senhora
Aparecida. A paisagem urbana se apresenta de forma bastante heterogênea, fugindo da
imagem original. A área central, que corresponde ao núcleo inicial de formação da cidade e
ainda guarda um maior número de edificações remanescentes desse período. As ruas da área
central do distrito sede são em maioria plana, mas com encosta povoada na região esquerda
em relação à implantação da Matriz.
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Foto 10 – Vista aérea do Município de Frei Inocêncio.
Data: desconhecida.
Autor (a): Arquivo da Prefeitura Municipal

Foto 11 – Vista da Praça da Matriz do Município de Frei Inocêncio.
Data: 14/09/2021.
Autor (a): Andressa D. Carregosa.

Foto 12 – Vista da Câmara Municipal do Município de Frei Inocêncio.
Data: 14/09/2021.
Autor (a): Andressa D. Carregosa.
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ÁREA II – POVOADO DE BOM JESUS DO PRATA
A área II compreende o povoado de Bom Jesus do Prata, que está delimitado a Leste com o
munícipio de Nova Módica, a Norte com o munícipio de Campanário, com o munícipio de
Mathias Lobato a Oeste e a Sul com o munícipio de Governador Valadares.
Na primeira metade do século XIX, o povoado de Bom Jesus do Prata passou a receber
diversas famílias destinadas a trabalhar na terra, fixando-se na zona rural, preparando
pastagem para criação de gado e agricultura para seus sustentos e da criação, desta forma,
edificaram fazendas na região, o que começou a definir ocupação rural desta região.
O acervo encontrado nesta região está em sua maior parte incluso na categoria de estruturas
arquitetônicas e urbanísticas, que podem ser identificados como entre: propriedades e os
bens moveis e integrados pertencentes a estas, acervo produzido por caminhos de terra,
atualmente o povoado possui calçamento de blocos. A principal característica do acervo
citado e a técnica construtiva de pau-a-pique das edificações em estilo colonial rural, a planta
retangular e a cobertura de quatro águas e duas águas. As edificações possuem características
rústicas e não possuem ornamentos ou adornos.
A Capela da Comunidade de Bom Jesus do Prata, representa seu patrimônio imóvel mais
marcante, construída pela comunidade, marca o tempo a herança do catolicismo colonial.
A sede do povoado possui alguns equipamentos urbanos como comércio de base, postos de
saúde e escolas. As atividades predominantes são a pecuária de leite e corte, e a produção
agrícola para subsistência.

Foto 13 – Vista do povoado de Bom Jesus do
Prata.

Foto 14 – Vista do povoado de Bom Jesus do
Prata.

Data: 14/09/2021.

Data: 14/09/2021.

Autor(a): Lister Lucas Rodrigues Gonçalves.

Autor(a): Lister Lucas Rodrigues Gonçalves.
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Foto 15 – Vista do povoado de Bom Jesus do
Prata.
Data: 14/09/2021.
Autor(a): Lister Lucas Rodrigues Gonçalves.

Foto 16 – Vista aérea do povoado de Bom Jesus do Prata.
Data: 09/2021.
Fonte: https://www.google.com/maps/place/18%C2%B034'19.9%22S+41%C2%B044'57.9%22W/@18.5720456,-41.7543739,1999m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x2382fea1af8e8b18!8m2!3d18.5722031!4d-41.7494235

ÁREA III – POVOADO DE BRASILÂNDIA
A Área III compreende o povoado de Brasilândia, que está delimitada pelo município de
Pescador e Nova Módica a Leste, a Norte pelo munícipio de Itambacuri, pelo munícipio de
São José do Safira a Oeste e a Sul pelo munícipio de Mathias Lobato.
Na primeira metade do século XIX, o povoado de Brasilândia passou a receber diversas
famílias destinadas a trabalhar na terra, fixando-se na zona rural, preparando pastagem para
criação de gado e agricultura para seus sustentos e da criação, desta forma, edificaram
fazendas na região, o que começou a definir ocupação rural desta região.
O inventário compreende todo o território da Comunidade de Brasilândia do município de
Frei Inocêncio contemplando seus bens móveis e integrados.
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Na área existem alguns exemplares de moradias coloniais mineiras, muitas com suas
características construtivas originais preservadas. Em sua maioria são construções edificadas
no final do século XX e início do século XXI.
O período de ocupação dessa área está compreendido a formação das vias da área rural que
se deu de acordo com a necessidade de acesso as várias fazendas que surgiram pontualmente
na zona rural devido a necessidade de fixação dos trabalhadores da região.
As construções de partido arquitetônico retangular e cobertura com estruturas em madeira e
telhas cerâmicas, em duas ou quatro águas. Construídas em um único pavimento e
implantadas nas testadas dos terrenos ao nível da rua e em alguns casos, acima deste e com
afastamentos laterais, as edificações possuem características rusticas e não possuem
ornamentos ou adornos.

Foto 17 – Vista da Igreja do Povoado de
Brasilândia.
Data: 14/09/2021.

Foto 18 – Vista do povoado de Brasilândia.
Data: 14/09/2021.
Autor(a): Lister Lucas Rodrigues Gonçalves.

Autor(a): Lister Lucas Rodrigues Gonçalves.

Foto 18 – Vista do Campo de Futebol do
povoado de Brasilândia.
Data: 14/09/2021.
Autor(a): Lister Lucas Rodrigues Gonçalves.
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Foto 19 – Vista aérea do povoado de Brasilândia.
Data: 09/2021.
Fonte: https://www.google.com/maps/place/Brasil%C3%A2ndia,+Frei+Inoc%C3%AAncio+-+MG,+35112000/@-18.3978785,41.9515901,708m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xb22b021e9ddc05:0xfe4112dc2e9d6b65!2sBrasil%C
3%A2ndia,+Frei+Inoc%C3%AAncio+-+MG,+35112-000!3b1!8m2!3d-18.3966161!4d41.9541543!3m4!1s0xb22b021e9ddc05:0xfe4112dc2e9d6b65!8m2!3d-18.3966161!4d-41.9541543

ÁREA IV – ZONA RURAL
Na primeira metade do século XIX, o pequeno povoado chamado Fazenda Suaçuí,
atualmente Frei Inocêncio passou a receber diversas famílias destinadas a trabalhar na
retirada de madeira, nas Serrarias instaladas e a posterior na terra, fixando-se na zona rural,
preparando pastagem para criação de gado e agricultura para seus sustentos e da criação,
desta forma, edificaram fazendas na região, o que começou a definir ocupação rural desta
região.
O inventário compreende todo o território da zona rural do município contemplando os
Córregos das comunidades da zona rural e compreende ainda as sedes das fazendas e seus
bens móveis e integrados. A região abriga propriedades rurais, que se distribuem de forma
esparsa em seu território e se instalam de forma harmoniosa na paisagem natural.
Na área rural existem alguns exemplares das fazendas coloniais mineiras, muitas com suas
características construtivas originais preservadas de estruturas arquitetônicas e urbanísticas
e bens moveis ou integrados pertencentes as mesmas. Em sua maioria são construções
centenárias, edificadas no final do século XIX e início do século XX.
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Foto 20 – Vista da Fazenda Casa Branca.
Data: 14/09/2021.
Autor(a): Lister Lucas Rodrigues Gonçalves.

O acervo encontrado nessas áreas é em sua maioria. As manifestações culturais estão
localizadas na sede do município. São encontrados nessas áreas também bens naturais, sendo
possível a localização de rios, córregos e cachoeiras, a localização de patrimônio
arqueológico ou espeleológico, a localização de tais bens será realizada no decorrer da
realização do trabalho de campo do inventário.
Corresponde a toda a área da Zona Rural do Município de Frei Inocêncio. O período de
ocupação dessa área está compreendido a formação das vias da área rural que se deu de
acordo com a necessidade de acesso as várias fazendas que surgiram pontualmente na zona
rural devido a necessidade de fixação dos trabalhadores da região.
O acervo arquitetônico da região se compõe basicamente de edificações sedes de fazendas,
em estilo colonial rural, com sistema construtivo com estrutura de madeira e vedações em
adobe. As edificações conservam esquadrias de madeira e telhados cerâmicos.
O modus vivendi rural da população, se adéqua e contribui para a preservação dessa
paisagem, que possui grande beleza cênica. As fazendas dessa região ainda conservam as
antigas residências, bem como ferramentas, utensílios e dispositivos rudimentares usados no
dia a dia rural.
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Foto 21 – Vista de uma das fazendas na Zona
Rural.

Foto 22 – Vista de uma das fazendas na Zona
Rural.

Data: 14/09/2021.

Data: 14/09/2021.

Autor(a): Lister Lucas Rodrigues Gonçalves.

Autor(a): Lister Lucas Rodrigues Gonçalves.

Foto 23 – Vista do Lago da PCH Paiol na
Zona Rural.
Data: 14/09/2021.
Autor(a): Lister Lucas Rodrigues Gonçalves.

Foto 24 – Vista da PCH Paiol, Frei Inocêncio, MG
Zona Rural.
Data: 14/09/2021.
Autor(a): Lister Lucas Rodrigues Gonçalves.

3.3 Metodologia
O Plano de Inventário do Munícipio de Frei Inocêncio seguirá a metodologia divulgada pelo
IEPHA/MG, incluindo levantamentos documentais, de campo, fotográfico e de bases
cartográficas, que propiciam o preenchimento de fichas por categoria, a elaboração dos
dados em laboratório, a alimentação de um banco de dados digital e o arquivamento das
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informações. Uma vez concluído o inventário, pretende-se divulgar este material,
disponibilizando-o para futuras pesquisas, planejamentos, promoções e processos
educacionais.
Para a identificação dos bens culturais abordagem metodológica conta com a participação
da comunidade através de práticas que visam a democratização do patrimônio expressas em
atividades de Educação Patrimonial, desta forma busca-se inventariar o patrimônio que leva
em conta aspectos como a construção da memória e da história oral do munícipio. Também
será levado em conta o critério da relevância, podendo ela ser no ponto de vista histórico,
artístico, simbólico e/ou afetivo. Tendo a temporalidade como um dos principais critério
utilizado, sendo a prioridade dada a bens mais antigos, que além do valor formal apresentem
histórico significativo.
Os trabalhos foram realizados pela acessória técnica, representada pela arquiteta e urbanista
Andressa Carregosa, pelo advogado Joaquim Lister Gonçalves, pela historiadora e Gestora
Ambiental Silvana Nunes Camilotti e pelo engenheiro civil Lister Lucas Rodrigues
Gonçalves com participação efetiva dos servidores municipais, em especial Alexsander
Neves da Silva, secretário municipal de Cultura e Turismo e com ajuda do Conselho
Municipal do Patrimônio Cultural, que representou a comunidade na escolha dos bens
passiveis de inventário e indicou fontes para a elaboração do plano.
O processo de desenvolvimento do inventário subdivide-se em quatro etapas distintas,
descritas a seguir.
3.3.1 Identificação do Acervo Cultural Local
Nessa fase serão utilizados critérios de investigação para se obter os dados considerados
indispensáveis para evidenciar a representatividade dos objetos de proteção (informe
histórico, fotos, levantamentos, etc.). Para tanto serão realizadas as seguintes atividades:
pesquisas histórica e temática, reconhecimento do território a ser inventariado e
levantamento de campo, incluindo-se as atividades listadas abaixo.
•

levantamento de bases cartográficas; (já realizada)

•

mapa do município (esc. 1:25.000 a 1:100.000) do IBGE; e/ou (já realizada)

•

planta cadastral (esc. 1: 2000 a 1:10.000) da CEMIG, TELEMAR ou COPASA;
e/ou (já realizada)

• croquis de localidades que não apresentem plantas cadastrais, em escala compatível
com a identificação dos bens a serem inventariados; (a realizar)
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• levantamento documental: bibliográfico, arquivísticos e iconográfico (fotografias,
desenhos, filmes, etc.); (já realizada)
•

reconhecimento do território; (já realizada)

• divulgação do trabalho através dos meios de comunicação de massa disponíveis no
município (entrevistas ou reportagens que informem a população sobre o trabalho que
está sendo desenvolvido e esclareça conceitos gerais acerca da matéria), com vistas ao
desenvolvimento da educação patrimonial; (já realizada)
• reuniões com o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural para definição dos bens
passíveis de preservação, utilizando como referência uma tabela 1 auxiliar preparada
pela equipe técnica - apresentada em anexo; (em realização)
• envolvimento da população2 através da realização de gincanas culturais com a
participação das escolas e da comunidade, com o objetivo de divulgar e discutir
questões relacionadas ao Patrimônio Cultural local e ainda trazer ao conhecimento
público possíveis acervos ou bens que sejam de propriedade particular, bem como
fotos, documentos e depoimentos que enriqueçam o trabalho e contribuam para a
posterior elaboração das fichas do inventário; (já realizada)
•

identificação em base cartográfica dos bens inventariáveis; (já iniciada)

•

pesquisa oral: entrevistas; (já realizada)

•

elaboração do informe histórico do município. (já realizada)

3.3.2 Registro das Informações
Nessa fase as informações levantadas na fase anterior, ou em fases posteriores serão
registradas em Fichas de Identificação. Sendo assim, essa etapa compreende o tratamento de
dados com o cruzamento das informações do levantamento de fontes e de campo, originando
a montagem da planta cadastral, o preenchimento das fichas, a seleção e a vinculação de
fotos, entre outros. Esses dados constituem as bases a serem disponibilizadas em etapa
posterior e envolvem as atividades abaixo, que já foram iniciadas e acompanharão todo o
processo de realização do Inventário do Município até a sua finalização. As comprovações
destas atividades poderão ser obtidas através deste Inventário, das fichas de Inventário e das

1

A tabela de bens passíveis de preservação classifica os bens em materiais e imateriais, urbanos ou rurais, públicos ou privados,
entre outros, orientando o apontamento dos mesmos segundo seu valor histórico, artístico ou simbólico, indicando inclusive
prioridade e grau de preservação. Acredita-se que a indicação dos bens proposta pelo Conselho, submetida à análise da equipe
técnica, apontará a importância afetiva e simbólica de determinados bens que, se analisados apenas sob a ótica técnica
passariam desapercebidos.
2 No desenvolvimento do trabalho acreditamos que a participação efetiva da população no processo de preservação dos bens
culturais é uma das condições exigidas para a garantia da manutenção de nossa identidade cultural, em muito já comprometida
pelos processos de evolução.
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atas e declarações do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural e do órgão responsável
pelo Patrimônio Cultural no Município.
• Cruzamento de dados de campo e pesquisa documental; (já iniciada)
• Digitalização de dados textuais, cartográficos e iconográficos; (já iniciada)
• Tratamento de dados textuais; (já iniciada)
• Tratamento de dados cartográficos; (já iniciada)
• Tratamento de dados iconográficos (fotografias, imagens antigas, etc.); (já iniciada)
• Preenchimento de fichas por categorias; (já iniciada)
• Preenchimento da ficha de Informações Gerais do município; (já iniciada) – ficarão
para o final do Inventário apenas a ficha de editorial e algumas informações atualizadas
obtidas no decorrer do processo de Inventário.
• Revisão de fichas; (já iniciada)
•

Alimentação do Banco de dados. (já iniciada)

3.3.3 Arquivamento
Essa etapa compreende a organização sistemática e o arquivamento dos dados coletados em
bases textuais, iconográficas, cartográficas, filmográficas etc, cujas referências devem ser
apresentadas nos registros do Banco de Dados. As atividades envolvidas nessa fase estão
listadas abaixo. A maioria das atividades desta fase já foram iniciadas e acompanharão todo o
processo de realização do Inventário do Município até a sua finalização. Das fichas de
Inventário e das atas e declarações do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural e do órgão
responsável pelo Patrimônio Cultural no Município.
• Acondicionamento e organização de dados iconográficos: negativos, fotos e imagens
diversas; (já iniciada)
•

Acondicionamento e organização de documentos e cópias textuais; (já iniciada)

•

Acondicionamento e organização de dados cartográficos; (já iniciada)

•

Arquivamento dos registros em meio digital para sua disponibilização e
realimentação; (já iniciada)

• Organização de um Banco de Dados a ser atualizado a cada 5 anos e alimentado
continuamente de acordo com o cronograma proposto nesse plano. (a realizar)
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3.3.4 Divulgação e disponibilização do Inventário
A quarta e última etapa que compõe a metodologia adotada para o desenvolvimento do
Inventário do município refere-se à divulgação e a disponibilização do mesmo. Para que o
inventário possa se transformar em um efetivo instrumento de preservação do Patrimônio
Cultural local, acreditamos ser de fundamental importância a sua divulgação e utilização na
promoção de processos educativos. A intenção é dar ênfase às questões relacionadas à educação
patrimonial, propondo-se uma participação efetiva dos alunos das escolas locais, inclusive no
que diz respeito à coleta de informações sobre os bens culturais, através de tarefas escolares e
gincanas culturais, com a distribuição de prêmios para os melhores trabalhos. As atividades
envolvidas no último ano de inventário estão listadas abaixo. A realização desta fase terá início
efetivamente após a conclusão do Inventário, conforme seu cronograma.
•

Apresentação em papel;

•

Disponibilização de cópia em local de consulta;

•

Disponibilização em meio digital;

•

Desenvolvimento da educação patrimonial através de programas que envolvam
toda a comunidade, utilizando-se para isso os meios de comunicação de massa e,
principalmente, as escolas, através da capacitação de seus professores.
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4. Documentação de Identificação
4.1 Mapa do Município no estado de Minas Gerais

Mapa 1 – Localização no Estado de Minas Gerais.
Fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frei_Inoc%C3%AAncio#/media/Ficheiro:MinasGerais_Municip_FreiIno
cencio.svg

Mapa 2 – Localização na Microrregião de Governador Valadares/MG.
Fonte: https://www.cbhsuacui.org.br/wp-content/uploads/2015/07/P3_R0_FREIINOC%C3%8ANCIO.pdf
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4.2 Mapa da Divisão de Áreas
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4.3 Listagem dos bens passiveis de inventário
ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS E URBÁNISTICAS
ITEM FOTO

DENOMINAÇÃO ÁREA

1

Cemitério
Municipal.

I

Foto 1 – Fachada do bem.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

2

Escola Municipal
Terezinha
Sarmento.

I

Foto 2 – Fachada do bem.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

3

Centro Olímpico
Municipal São
Geraldo.
Foto 3 – Centro Olímpico Municipal São Geraldo.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

I
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4

UBS- Pantanal.

I

CRAS – Antiga
casa do Prefeito
Pedro Lírio de
Almeida.

I

Clube Santa Cruz.

I

Escola Estadual
Frei Inocêncio.

I

Foto 4 – UBS- Pantanal.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

5

Foto 5 – Fachada do bem.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

6

Foto 6 – Fachada do bem.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

7

Foto 7 – Fachada do bem.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.
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8

Quadra Municipal.
I
Foto 8 – Fachada do bem.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

9

Mercado
Municipal.

I

Foto 9 – Fachada do bem.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

10

Cabana Bar.
I
Foto 10 – Fachada do bem.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

11

Igreja Matriz
Nossa Senhora
Aparecida.
Foto 11 – Fachada do bem.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

I
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12

Parque Coyote.
I
Foto 12 – Parque Coyote.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

13

Antigo
Bezerral/Laticínio.

I

Residência Rua
Brasília, n.357.

I

Residência Rua
Brasília, n.351.

I

Foto 13 – Fachada do bem.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

14

Foto 14– Fachada do bem.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

15

Foto 15 – Fachada do bem.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.
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16

I

Foto 16 – Fachada do bem.

Residência Rua
Brasília, n.331.

Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

17

Estádio Municipal
Dr. Paulo S. Lima.

I

Hospital Municipal
São Geraldo.

I

Igreja Nossa
Senhora do
Perpetuo.

I

Foto 17 – Fachada do bem.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

18

Foto 18 – Hospital Municipal São Geraldo.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

19

Foto 19 – Fachada do bem.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.
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20

Escola Pica Pau.

I

Foto 20 – Fachada do bem.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

21

I
Igreja Maranata.
Foto 21 – Fachada do bem.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

22

I

Foto 22 – Fachada do bem.

Casarão (Antiga
AMBEV).

Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

23

I

Câmara Municipal.
Foto 23 – Fachada do bem.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.
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24

II
Campo de Futebol
do Tabocal.
Foto 24 – Campo de Futebol do Tabocal.
Data:14/09/2021
Autor(a): Lister Lucas Rodrigues Gonçalves.

25

Palco da Área de
Festas do Tabocal.

II

Sede da
Associação de
Moradores.

II

Foto 25 – Palco da Área de Festas do Tabocal.
Data:14/09/2021
Autor(a): Lister Lucas Rodrigues Gonçalves.

26

Foto 26 – Sede da Associação de Moradores.
Data:14/09/2021
Autor(a): Lister Lucas Rodrigues Gonçalves.

27

II
Residência.

Foto 27 – Residência.
Data:14/09/2021
Autor(a): Lister Lucas Rodrigues Gonçalves.
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28

Foto 28 – Fachada do bem.

Igreja Assembleia
de Deus.

II

Data:14/09/2021
Autor(a): Lister Lucas Rodrigues Gonçalves.

29

III

Foto 29 – Escola Monteiro Lobato.

Escola Monteiro
Lobato.

Data:14/09/2021
Autor(a): Lister Lucas Rodrigues Gonçalves.

30

III

Foto 30 – Fachada do bem.

Igreja Católica da
Brasilândia.

Data:14/09/2021
Autor(a): Lister Lucas Rodrigues Gonçalves.

31

III

Foto 31 – Cemitério da Brasilândia.
Data:14/09/2021
Autor(a): Lister Lucas Rodrigues Gonçalves.

Cemitério da
Brasilândia.
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32

III
Hotel Fazenda.
Foto 32 – Fachada do bem.
Data:14/09/2021
Autor(a): Lister Lucas Rodrigues Gonçalves.

33

IV

Foto 33 – Fachada do bem.
Data:14/09/2021

Antiga casa do ex.
prefeito Baronso
Bezerra

Autor(a): Lister Lucas Rodrigues Gonçalves.

34

Usina da PCH
Paiol

IV

Fazenda Casa
Branca.

IV

Foto 34 – Usina da PCH Paiol.
Data:14/09/2021
Autor(a): Lister Lucas Rodrigues Gonçalves.

35

Foto 35 – Fazenda Casa Branca.
Data:14/09/2021
Autor(a): Lister Lucas Rodrigues Gonçalves.
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BENS MOVEIS OU INTEGRADOS
ITEM

FOTO

DENOMINAÇÃO

ÁREA

1

Imagem de Nossa Senhora
Aparecida – Igreja Matriz de
Nossa Senhora Aparecida.

I

Foto 1 – Imagem de Nossa Senhora Aparecida.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

2

Acervo – Igreja Matriz de Nossa
Senhora Aparecida.

I

Crucifixo – Igreja Matriz de
Nossa Senhora Aparecida.

I

Foto 2 – Acervo da Igreja.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

3

Foto 3 – Crucifixo.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

4

Imagem de Nossa Senhora
Aparecida – Igreja Matriz de
Nossa Senhora Aparecida.
I
Foto 4 – Imagem de Nossa Senhora Aparecida.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.
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5

Acervo de Maria Antônia da
Silva Andrade.

I

Foto 5 – Acervo.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

6
Coleção de moedas - Acervo de
Maria Antônia da Silva
Andrade.
I

Foto 6 – Coleção de moedas.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

7
Relógio de Bolso - Acervo de
Maria Antônia da Silva
Andrade.
I

Foto 7 – Relógio de bolso.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

8

Panela de 1909 - Acervo de
Maria Antônia da Silva
Andrade.
Foto 8 – Panela de 1909.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

I
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9

Ferro de Passar Roupas de 1800
- Acervo de Maria Antônia da
Silva Andrade.

I

Foto 9 – Ferro de Passar Roupas de 1800.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

10

Crucifixo de 1890 - Acervo de
Maria Antônia da Silva
Andrade.

I

Foto 10 – Crucifixo.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

11

Arma de Fogo - Acervo de
Maria Antônia da Silva
Andrade.

I

Foto 11 – Arma de Fogo.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

12
Espada usada na Guerra do
Paraguai - Acervo de Maria
Antônia da Silva Andrade.
I

Foto 12 – Espada.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

CONJUNTOS URBANOS
ITEM

FOTO

DENOMINAÇÃO

ÁREA
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1

Praça José Martins dos Santos.

I

Praça e Campo do Pantanal.

I

Praça Plauzina Teodora da
Silva.

I

Foto 1 – Praça José Martins dos Santos.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

2

Foto 2 – Praça e Campo do Pantanal.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

3

Foto 3 – Praça Paluzina Teodora da Silva.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

SITIOS NATURAIS
ITEM

FOTO

DENOMINAÇÃO

ÁREA

56/67

Prefeitura Municipal de Frei Inocêncio
Estado de Minas Gerais
1

Árvore Gameleira Branca.

I

Foto 1 – Árvore Gameleira Branca.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

2

Árvore Pau Brasil.

I

Foto 2 – Árvore Pau Brasil.
Data:14/09/2021
Autor(a): Andressa D. Carregosa.

3

Lago da PCH Paiol.

Foto 3 – Lago da PCH Paiol.
Data:14/09/2021
Autor(a): Lister Lucas Rodrigues Gonçalves.

IV
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PATRIMÔNIO IMATERIAL
ITEM

DENOMINAÇÃO

ÁREA

1

Feira da Amizade

1

2

Quadrilha da Feira da Amizade

1

3

Banda Íris

1

4

Festival da Carne de Sol

1
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5. Cronograma
ELABORAÇÃO DO PLANO DE INVENTÁRIO
2021
4o trim. 2021

3o trim. 2021

2o trim. 2021

1o trim. 2021

CATEGORIAS

Definição da equipe técnica.
Levantamento de bases cartográficas.
Levantamento arquivísticos,
bibliográfico e iconográfico.
Reconhecimento do território e pesquisas
de campo.
Definição das áreas a serem
inventariadas.
Identificação e localização geográfica
das áreas inventariáveis.
Elaboração do informe histórico do
município, informações gerais e
caracterização das áreas.
Revisão e divulgação do plano.
Arquivamento.

LEGENDA:

ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO ATUAL

ATIVIDADES REALIZADAS

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS
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ÁREA I – DISTRITO SEDE
2022

2024

Conjunto Urbano ou
Paisagístico (CP)
*Conjunto Urbano
* Conjuntos Paisagísticos
(CP)
*Conjuntos Paisagísticos e
Arqueológicos
* Conjuntos Paisagísticos e
Espeleológicos
Patrimônio Imaterial (PI)
Revisão das Fichas
Divulgação das Fichas
Arquivamento

LEGENDA:

ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO ATUAL

ATIVIDADES REALIZADAS

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS

4o trim. 2025

Núcleo Histórico Urbano
(NH)

3o trim. 2025

Bens móveis e integrados
(BMI)

2o trim. 2025

Estruturas Arquitetônicas e
Urbanísticas (EAU)

1o trim. 2025

Levantamento de campo e
entrevistas

2025
4o trim. 2024

Identificação geográfica
dos bens

3o trim. 2024

Listagem de bens a serem
inventariados

2o trim. 2024

1o trim. 2024

4o trim. 2023

3o trim. 2023

2o trim. 2023

1o trim. 2023

4o trim. 2022

3o trim. 2022

2o trim. 2022

1o trim. 2022

CATEGORIAS

2023
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ÁREA II – POVOADO DE BOM JESUS DO PRATA
2026

2028

Levantamento de campo e
entrevistas
Estruturas Arquitetônicas e
Urbanísticas (EAU)
Bens móveis e integrados
(BMI)
Núcleo Histórico Urbano
(NH)
Conjunto Urbano ou
Paisagístico (CP)
*Conjunto Urbano
* Conjuntos Paisagísticos
(CP)
*Conjuntos Paisagísticos e
Arqueológicos
* Conjuntos Paisagísticos e
Espeleológicos
Patrimônio Imaterial (PI)
Revisão das Fichas
Divulgação das Fichas
Arquivamento

LEGENDA:

ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO ATUAL

ATIVIDADES REALIZADAS

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS

4o trim. 2028

Identificação geográfica
dos bens

3o trim. 2028

Listagem de bens a serem
inventariados

2o trim. 2028

1o trim. 2028

4o trim. 2027

3o trim. 2027

2o trim. 2027

1o trim. 2027

4o trim. 2026

3o trim. 2026

2o trim. 2026

1o trim. 2026

CATEGORIAS

2027
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ÁREA III – POVOADO DE BRASILANDIA
2029

4o trim. 2030

3o trim. 2030

2o trim. 2030

1o trim. 2030

4o trim. 2029

3o trim. 2029

2o trim. 2029

1o trim. 2029

CATEGORIAS

2030

Listagem de bens a serem
inventariados
Identificação geográfica
dos bens
Levantamento de campo e
entrevistas
Estruturas Arquitetônicas e
Urbanísticas (EAU)
Bens móveis e integrados
(BMI)
Núcleo Histórico Urbano
(NH)
Conjunto Urbano ou
Paisagístico (CP)
*Conjunto Urbano
* Conjuntos Paisagísticos
(CP)
*Conjuntos Paisagísticos e
Arqueológicos
* Conjuntos Paisagísticos e
Espeleológicos
Patrimônio Imaterial (PI)
Revisão das Fichas
Divulgação das Fichas
Arquivamento

LEGENDA:

ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO ATUAL

ATIVIDADES REALIZADAS

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS
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ÁREA 4 – ZONA RURAL
2031

2033

Conjunto Urbano ou
Paisagístico (CP)
*Conjunto Urbano
* Conjuntos Paisagísticos
(CP)
*Conjuntos Paisagísticos e
Arqueológicos
* Conjuntos Paisagísticos e
Espeleológicos
Patrimônio Imaterial (PI)
Revisão das Fichas
Divulgação das Fichas
Arquivamento

LEGENDA:

ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO ATUAL

ATIVIDADES REALIZADAS

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS

4o trim. 2034

Núcleo Histórico Urbano
(NH)

3o trim. 2034

Bens móveis e integrados
(BMI)

2o trim. 2034

Estruturas Arquitetônicas e
Urbanísticas (EAU)

1o trim. 2034

Levantamento de campo e
entrevistas

2034
4o trim. 2033

Identificação geográfica
dos bens

3o trim. 2033

Listagem de bens a serem
inventariados

2o trim. 2033

1o trim. 2033

4o trim. 2032

3o trim. 2032

2o trim. 2032

1o trim. 2032

4o trim. 2031

3o trim. 2031

2o trim. 2031

1o trim. 2031

CATEGORIAS

2032
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ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO – ÁREA 1 – DISTRITO SEDE
2035

Revisão das fichas
Divulgação das fichas
Arquivamento

LEGENDA:

ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO ATUAL

ATIVIDADES REALIZADAS

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS

4o trim. 2037

Preenchimento de fichas de informações
gerais do município

3o trim. 2037

Atualização das fichas na mesma
sequencia do Cronograma atual

2o trim. 2037

Identificação geográfica dos bens

1o trim. 2037

Fichamento de bens tombados não
inventariados

2037
4o trim. 2036

Reunião com o Conselho para definição
das Fichas a serem atualizadas

3o trim. 2036

2o trim. 2036

1o trim. 2036

4o trim. 2035

3o trim. 2035

2o trim. 2035

1o trim. 2035

CATEGORIAS

2036
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6. Ficha Técnica
Consultoria Técnica – Lister Sociedade Individual de Advocacia, em parceria
com o Instituto Eixo Cultural - Rua Quatorze, 163, Ilha dos Araújos – Governador
Valadares
COORDENAÇÃO TÉCNICA – Joaquim Lister Gonçalves – Advogado –
OAB/MG - 110203
Trabalho de campo –
Iata Wanderson Inácio da Silva
Historiador
Alexsander Neves da Silva
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Andressa Damacena Carregosa
Arquiteta e Urbanista
Elaboração do Trabalho

Revisão

Lister Lucas Rodrigues Gonçalves

Joaquim Lister Gonçalves
Advogado – OAB/MG 110203

Engenheiro Civil - CREA 244494/D
Andressa Damacena Carregosa
Arquiteta e Urbanista – CAU A234685-0

Joaquim Lister Gonçalves
Advogado OABMG nº 110203
Andressa Damacena Carregosa
Arquiteta e Urbanista - CAU A234685-0

Alexsander Neves da Silva
Secretária Municipal de Cultura e Turismo

Iata Wanderson Inácio da Silva
Historiador

Lister Lucas Rodrigues Gonçalves
Engenheiro Civil - CREA 244494/D

