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“Circuitos de Minas” permite
acesso ao patrimônio
cultural do estado em
plataforma virtual

Já está disponível o site “Circuitos de Minas” -www.circuitosdeminas.com.br -, que reúne
mais de 500 bens culturais do estado. Criado pela Equipe B Arquitetura, Design e
Multimídia com a parceria do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais (Iepha-MG), a ﬁnalidade desta plataforma é permitir ao público o acesso
virtual e gratuito às informações sobre o patrimônio.

O site reúne informações de mais de 500
bens de Minas e contempla três circuitos
temáticos
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Por meio de recursos de geolocalização para referenciar bens que são protegidos
(tombados ou registrados) pelo Iepha-MG, o usuário poderá acessar quatro percursos
diferentes - “Liberdade”, “Oscar Niemeyer”, “Folias de Minas” e o “Queĳo” e conhecer
um pouco mais sobre as riquezas de Minas, que guarda em seus 853 municípios uma
diversiﬁcada herança cultural. O usuário pode criar as próprias rotas, de acordo com a
localização ou os conteúdos de interesse.
Atualmente, mais de 500 locais estão listados na plataforma e cada um deles é
acompanhado de informações históricas e técnicas, desenhos, vídeos ou modelos 3D. “É
um projeto que possibilita a promoção dos nossos bens culturais e dos municípios
mineiros”, destaca a presidente do Iepha-MG, Michele Arroyo. “Além de fortalecer a
identidade cultural do estado, que tem o maior número de municípios com relevância
histórica nacional, ressaltando o sentido de pertencimento e as ações em prol dos bens
protegidos”, completa.
Além da parceria com o Instituto, o projeto contou com recursos da Lei Estadual de
Incentivo à Cultura e patrocínio da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).
Circuitos temáticos
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Circuito Liberdade em Belo Horizonte e as folias de Minas (com mais de 400 municípios
contemplados).
“Os circuitos exploram diferentes aspectos desse patrimônio cultural, em suas
dimensões material e imaterial, e, em conjunto, ajudam o visitante a compreender a
mineiridade e a identiﬁcar as qualidades de ser mineiro e sua materialização”, explica o
arquiteto Flávio de Lemos Carsalade, professor da Universidade Federal de Minas Gerais UFMG e consultor do projeto.
Tecnologia e conhecimento
“Circuitos de Minas” foi organizado e realizado pela Equipe B Arquitetura, Design e
Multimídia. A ﬁnalidade do projeto é expandir o conhecimento sobre a importância do
patrimônio cultural do estado de forma mais abrangente.
Assim, o uso de uma ferramenta tecnológica proporciona a ampliação do acesso a esse
conteúdo. “É latente a necessidade de conhecimento, divulgação e difusão de
informações relativas ao patrimônio cultural protegido. O projeto visa preservação,
divulgação e educação patrimonial”, aﬁrma Fernando Pacheco, diretor do projeto.
A segunda etapa já está em desenvolvimento. Novos circuitos e funcionalidades serão
disponibilizados ainda neste ano.
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