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Serra dos Cristais 



A região diamantina  

e a mineração  

em Minas Gerais 
 

O município de Diamantina está 

situado na região sudeste do 

Brasil, no centro-leste do Estado  

de Minas Gerais. Está localizado na 

Cordilheira do Espinhaço 

Meridional, a 1.200 m de altitude, na 

região do Vale do Jequitinhonha, 

abrangendo duas grandes bacias 

hidrográficas – a do São Francisco, 

a oeste, e as dos rios Doce e 

Jequitinhonha, a leste. 

 

O acesso se dá através das 

rodovias BR-367 e BR 040, esta 

última a principal ligação entre 

Belo Horizonte, capital do Estado 

de Minas Gerais, e Brasília, capital 

da República Federativa do Brasil. 



Diamantina está situada na Serra do Espinhaço que divide dois 

grandes biomas: o Cerrado e a Mata Atlântica.  

  

A região tem relevo escarpado, com altitudes que variam entre 1.000 m 

a 1.600 m e conta, nos pontos mais altos, com áreas planas, vales 

profundos e encostas escarpadas, que acentuam a diversidade 

topográfica do mosaico serrano. 

 

As suas formações geológicas foram determinantes, tanto para a 

beleza da paisagem natural da região, quanto para sua economia.  

BR-367 - Camelinho 



Os terrenos da região diamantina são quase exclusivamente dominados 

pelas rochas do tipo quartzito e filito, definindo o relevo montanhoso, 

solos pobres e permeáveis, com vegetação de campo rupestre.  

Parque Estadual do Biribiri – Decreto 39.909, 22/09/1998.  

Antiga vila operária – fábrica de tecidos 



Nos vastos campos se extrai  

“in natura” a planta  sempre-viva  

que é utilizada em trabalhos 

artesanais de arranjos de flores.  

Praça Barão de Guaicuí 

Venda de artesanato ´aos sábados 



A plasticidade do relevo de Diamantina é fruto direto das formações 

geológicas, dos eventos tectônicos e de intemperismo. 

 

As rochas apresentam diversas feições, acentuando a beleza das 

serras que envolvem a cidade. 

Serra dos Cristais 



As rochas criaram   

esse belo mosaico composto de  

arranjos rochosos e variedade cromática. 

Gruta do Salitre 



A Serra dos Cristais que emoldura a cidade de Diamantina, à tarde, 

quando o sol incide sobre a encosta provoca as colorações distintas 

das rochas, com o tom avermelhado do ferro oxidado e o branco dos 

quartzitos mais finos. 

 
Serra dos Cristais 



O município dispõe hoje, de forma menos significativa, as riquezas 

minerais como o diamante, o ouro e o cristal, caracterizando-se 

como um importante centro minerador.  

 

Em 1729, pela primeira vez o diamante foi descoberto em aluviões, 

até a descoberta do tipo “Sopa” ocorrida em 1850. 
 

Serra do Cristais 



As rochas-mãe dos diamantes são as kimberlitas (Kimberley – 

África do Sul), de origem vulcânica, que na região de Diamantina 

foram decompostas e formaram a rocha sedimentar conhecida 

como Conglomerado. Transformadas em rochas metamórficas, 

atingem a superfície e são desagregadas e transportadas até os 

leitos e margens dos córregos. 

 
Parque Estadual do Biribiri – Decreto 39.909, 22/09/1998 



Os diamantes provêm da rocha denominada metaconglomerado – “Formação 

Sopa-Brumadinho” - que reúne vários fragmentos rochosos cimentados por 

material argiloso e silte, constituindo uma massa rígida e compacta.  

 

Os conglomerados diamantíferos afloram em numerosas localidades de 

Diamantina. Se encontram espalhados por uma extensa zona que são 

distritos de Diamantina: Sopa, Guinda, São João da Chapada, Datas e 

Extração. Nesse território foram extraídos cerca de 30%-40% de todos os 

diamantes já produzidos no Brasil. 

Parque Estadual do Biribiri – Decreto 39.909, 22/09/1998 



Entre os diversos fragmentos 

rochosos que compõem os 

conglomerados encontram-se os 

raros e preciosos diamantes. 

 

A lavra abandonada de diamantes  

no Conglomerado Sopa, com  

grandes blocos mais duros, não 

trabalhados por garimpeiros.   

 

Detalhe do Conglomerado Sopa,  

com seixos de variados  

tamanhos e tipos.  

 

Sopa 



Os diamantes se cristalizaram sob imensas forças e temperaturas e  

chegaram a superfície da terra durante violentas erupções vulcânicas. 

As colunas de rocha derretida, conhecida com o nome de kimberlita, 

eram impelidas para cima da crosta terrestre. Os diamantes nelas 

contidos, com a chuva e ventos durante milhares de anos, foram 

arrastados para os leitos e margens dos rios. Estes depósitos de 

aluvião foram os primeiros a serem explorados. 

Parque Estadual do Biribiri – Decreto 39.909, 22/09/1998 



Satélites de diamantes 



Cascalho aluvionar  em ouro e diamantes,  

gravura aquarelada na obra Familiar 

Lessons on Mineralogy and Geology, de 

John Mawe, editada em Londres, em 1821 

A primeira referência a 

respeito da descoberta do 

diamante no Brasil é 

atribuída a José Bonifácio 

de Andrada e Silva (1763-

1838), em “Memórias sobre 

os diamantes do Brasil”, 

1792, destacando o rio  

Jequitinhonha.  

 

John Mawe (1766-1829) foi 

um dos primeiros 

naturalistas que descreveu 

as áreas diamantíferas em 

sua visita, entre 1809 e 

1810. 

 

Barão von Eschwege 

(1777-1855), Spix (1781-

1826) & Martius (1794-

1868) estudaram a região 

diamantina. 



A formação de Diamantina está diretamente  relacionada  

com a exploração das riquezas auríferas em Minas Gerais. 

 
Parque Estadual do Biribiri – Decreto 39.909, 22/09/1998 



Em busca de ouro, atravessando serras, matas e rios os grupos ou 

companhias armadas  de portugueses e  sertanistas paulistas foram 

avançando na região e conquistando o território.  

Oscar Pereira da Silva (1867-1939), “Entrada par as Minas”, de 1920, 

Museu Paulista da Universidade de São Paulo 



Tendo o Itambé como referência, a bandeira paulista liderada por 

Jerônimo Gouveia, avançou em direção norte, seguindo o curso do rio 

Jequitinhonha, atingindo a confluência do córrego Piruruca e rio 

Tijuco. 

 
Serra dos Cristais  com vista do bairro da Palha 



O Itambé – Parque Estadual do Pico do Itambé – abrange em seu 

domínio, várias nascentes e cabeceiras de rios das bacias do 

Jequitinhonha e Doce.  

 

O Pico do Itambém (2.060 m de altitude é o ponto culminante da  

Serra do Espinhaço 



Os viajantes Spix & Martius escalaram o Itambé e descreveram a região  

com minúcias. Em sua obra (1828) afirmam que nele encontraram 

diamantes. Nas proximidades do Pico do Itambé existem registros de 

lavras antigas abandonadas.  

  



O Itambé mesmo de longe 

Ouve os sons quase em surdina, 

Ergue as mãos azuis de monge 

E abençoa Diamantina.” 

 
 Diamantina em Serenata,  

de Lícia Pádua Coelho e  

Padre Celso de Carvalho 

Rua Macau de Cima 



Arraial do Tijuco - 1713 
Nesta área, entre duas serras, Santo Antônio e Cristais ou Rio Grande, 

nas encostas e nos cursos d'água, descobriram grande quantidade de 

ouro no córrego Tijuco.  

Se fixaram os primeiros povoadores dando origem, em 1713, ao 

Arraial do Tijuco.  

Serra dos Cristais 



Foi se formando um cenário urbano denso, limitado por diversas 

chácaras, pastos e currais mais ou menos alargados que se 

desdobravam em campos e vias de acesso a outros povoados.  

 
Rua Joaquim Costa 



A paisagem homogênea era 

intercalada por faixas verdes 

formadas pelas chácaras e 

hortas  atrás das casas. 

Jardim da Serra 



Alguns quintais com minas de água abasteciam  

as residências e a cidade. 

 
Rua Direita 



Os quintais ainda hoje são cultivados com laranjeiras, bananeiras, 

pessegueiros, jabuticabeiras e figueiras que são utilizados nos doces 

em compota e licores tradicionalmente produzidos na cidade.  

 

Cultivam também couve e alface que são comercializadas na cidade. 

Extração 



No Mercado Velho, todo sábado, são comercializados  

produtos caseiros e artesanais. 



Na região também se produz a tradicional cachaça. 

Restaurante Raimundo sem braço, Parque Estadual Biribiri, 



Cultivam e comercializam  

ervas medicinais. 

Mercado Velho 



Utilizam na alimentação,  

as verduras e frutas da região 

 – broto de samambaia,  

“ora pro nobis”, andu, pequi  

e animais silvestres – mocó  

e paca -  que facilmente se  

encontram nos campos.  

 

Faziam parte das refeições dos  

acampamentos de mineração  

de diamantes e nas residências  

da cidade.  

 Caipirão Churrascaria Santo Antonio, Rua Campos de Carvalho 



Hoje, compõem os saborosos  

pratos  típicos de Diamantina e da 

cozinha mineira –  arroz com pequi, 

feijão tropeiro, andu com linguiça e 

costelinha. 

Cozinha de Dona Liquinha , rua Mariana Higina 



Todas estas tradições que permanecem presentes na vida da 

cidade, se estabeleceram em torno da exploração diamantífera  

e são marcas de um longo processo histórico.  

Rua Direita 



A mineração de diamantes –  

1729 a 1730   
 

Alguns anos depois do surgimento do  

arraial do Tijuco, em 1729, foram encontrados os 

primeiros diamantes.  

 

As pedras mágicas utilizadas  

inocentemente em jogos,  

logo se transformaram em fonte  

de riqueza e poder.  

 

 

 

 
Praça Lobo de Mesquita 

Augusto Riedel, 1868  



                                                                     Para resgatá-las, os homens                        

                                                                     trabalharam, sofreram e   

                                                                     morreram. Para tê-las,  

                                                                     venderam  nome e virtude,  

                                                                     cometeram crimes cruéis e  

                                                                     feitos nobres. 

 

                                                                     Na exploração dos diamantes  

                                                                     era construído à margem do  

                                                                     rio um canal de terra ou de   

                                                                     tábuas, denominado bicame,  

                                                                     que recebia as águas e  

                                                                     tornava a despejá-las no rio. 

 

Era utilizada uma roda de agua, posta em movimento pelas águas, 

para secar a parte mais profunda do rio. A roda era construída de um 

modo que o movimento de rotação podia ser mudado, fazendo  passar 

a corrente de um lado para outro. Também acionava dois caixotões, 

dos quais um descia vazio, enquanto o outro, carregado de cascalho, 

era despejado num poço, O cascalho era lavado e examinado para 

descobrir os diamantes. 



John Mawe, 1812 

A mineração de diamantes era 

realizada, inicialmente  por 

escravos, e compreendia  

resumidamente na retirada do 

cascalho do leito do rio, depois 

de desviar as águas para um 

canal artificial e sua lavagem 

para procurar os diamantes.  

 

As pedras preciosas também 

podiam ser encontradas nas 

serras e sua exploração nesses  

locais era mais fácil.  

 

O gorgulho era tirado a seco, 

conduzido e lavado para 

encontrar o diamante.  



Apesar das dificuldades de retirar da 

terra as pedras preciosas, o bom 

resultado do árduo trabalho 

representava uma forma compacta 

de riqueza.  

 

De 1729 a 1734, a exploração de 

diamantes foi aberta aos particulares, 

mediante a cobrança de uma taxa de 

captação sobre cada escravo que 

trabalhasse na extração.   

 

 

Carlos Julião, 1770 
Carlos Julião (1740-1811), Riscos  Iluminados de Figurinhos de Negros 

E Brancos dos Uzos do Rio de Janeiro.  

Editadas entre 1776 e 1779,  

publicada pela Biblioteca Nacional, em 1960. 



 

Em 1734, foi proibida a mineração de diamantes  e extinta a captação.  

Nesse mesmo ano estabeleceu-se a Intendência dos Diamantes. 



Toda a mística da preciosa 

pedra com diversas lendas  

de tesouros escondidos e 

sonhos de enriquecimento  

construíram o imaginário e a 

ocupação do  arraial do Tijuco.  

Carlos Julião (1740-1811), Riscos  Iluminados de 

Figurinhos de Negros 

E Brancos dos Uzos do Rio de Janeiro.  

Editadas entre 1776 e 1779,  

publicada pela Biblioteca Nacional, em 1960 



As  pedras raras eram 

cobiçada por todos –  

Reino Português e seus 

representantes na Colônia, 

aventureiros e escravos.  

 

A disputa pelos diamantes e 

os diversos interesses em 

jogo foram definindo as 

intricadas relações políticas e 

administrativas na região.  

Carlos Julião, 1770 

Carlos Julião (1740-1811), Riscos  Iluminados de 

Figurinhos de Negros 

E Brancos dos Uzos do Rio de Janeiro.  

Editadas entre 1776 e 1779,  

publicada pela Biblioteca Nacional, em 1960 



Demarcação Diamantina - 1730 - 1845 
No início, a exploração e comercialização do diamante se deu sem  

o controle da Coroa Portuguesa que, em 1731, através de Regimento, 

determinou algumas medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O imaginário da gente da  

Demarcação Diamantina  

era alimentado pelo sonho da fortuna,  

mas para a maior parte,  

tratava-se de fortuna  

clandestina e proibida. 

 
Rua Direita  

Augusto Riedel, cerca 1868 



A Intendência dos Diamantes  

1734 
A organização administrativa com representação e atuação  

local foi estabelecida, em 1734, com a criação da  

Intendência dos Diamantes no Arraial do Tijuco.  

 

A política administrativa portuguesa estabeleceu os responsáveis 

diretos pelo cumprimento de suas ordens na área de Demarcação 

Diamantina, que eram representados pelo Intendente e o Governador 

da Capitania. 
Rua Macau do Meio 



A Intendência dos Diamantes foi 

atuando durante um longo 

período conforme, as variadas 

decisões da Coroa sobre a 

forma de extração e 

comercialização dos diamantes.  
 

Inicialmente se utilizou a forma 

de contrato, empregada de 1739 

até 1771, quando a exploração 

era monopólio particular.  

 

Mapa dos diamantes do 

Contrato que se remetem do 

Tejuco,18 de janeiro de 1768, 

Arquivo Nacional – Rio de 

Janeiro 

 

(Cofre 7  

Extraviado). 



Mapa da Demarcação Diamantina, 1776, Biblioteca Nacional de Portugal, 

Adquirido em leilão, em 2011. 

  



 

Contrato – 1739 a 1771 
A Intendência dos Diamantes utilizou a forma de contrato, empregada de 

1739 até 1771, quando a exploração era monopólio particular e a Coroa tinha 

seus rendimentos garantidos, sem a necessidade de prover a organização 

do trabalho. 

 
Praça Conselheiro Matta 



Real Extração de Diamantes – 1772 a 1845 
Em 1772, o regime contratual de diamantes foi substituído pela 

exploração oficial, monopólio da Coroa. Foi estabelecida a Real 

Extração de Diamantes organizada, conforme as disposições do 

Regimento Diamantino, conhecido como o Livro da Capa  Verde.  

 

A Real Extração, que vigorou até 1845, se incumbia da administração 

dos serviços e lavras diamantinas.  

 
Museu do Diamante 



A Real Extração de Diamantes extraiu 

de 1772 a 1824, 1.300.000 quilates de 

diamantes. 

 

Os diamantes eram encontrados 

também em pequeno terreno; nas 

cabeceiras do Caeté-Mirim, em 

terreno de  62m², foram retirados 

333.000 quilates de diamantes; nas 

margens do Jequitinhonha, na 

Grupiara do Lava-pés, em terreno de 

50m², foram encontrados 87.500 

quilates.  (Annuario, Ministério da Agricultura, 1930, p.200). 

Museu do Diamante  



O tamanho de um diamante é expresso em quilates. A palavra quilate 

(quirátion) originou-se de uma unidade natural de peso utilizando as 

sementes da árvore “alfarrobeira” (190mg). Os diamantes eram 

tradicionalmente pesados em comparação com estas sementes, até 

que o sistema foi padronizado e um quilate fixado em 0.2 gramas (um 

quinto de um grama). Um quilate é dividido em 100 “pontos”. Assim, 

um diamante de 25 pontos é descrito como um quarto de um quilate.  

Museu do Diamante 



Livro de Registro da Casa da Administração Geral dos Diamantes, de 

1778, apresenta o registro de pagamento de diamante e ouro, 

destacado no meio através de selo impresso. 

  

Museu do Diamante 



Eram dez Destacamentos em torno do Distrito 

Diamantino, com soldados do regimento de 

Dragões de Minas que fiscalizavam a  

entrada  e saída da circunscrição diamantina. 



A configuração urbana – 1714 - 1831 
A configuração urbana de Diamantina tem 

uma relação direta com a organização 

administrativa especial,  em função da 

exploração e comercialização dos diamantes. 

 
Praça Joubert Guerra  





  

Diamantina manteve-se na condição 

de arraial, subordinada a Vila do 

Príncipe, (Serro) desde sua 

formação, em 1713 até 1832, em 

função da exploração e 

comercialização de diamantes. 

 
Praça Barão de Guaicui e rua Espírito Santo  



Diamantina não apresenta o 

aglomerado usual da igreja matriz,  

casa de câmara e cadeia com 

pelourinho, que formavam o espaço 

público principal das demais 

cidades mineiras setecentistas. 

 
Praça Joubert Guerra rua da Quitanda e Praça Barão de Guaicui 



Diamantina, 1774,  

Arquivo Histórico Ultramarino - Lisboa 



A evolução urbana, na primeira metade do século XVIII, com vários 

arraiais de limites indeterminados, resultantes das datas de ouro; 

meados do século XVIII, com a descoberta dos diamantes leva 

adensamento da área central; oitocentos se configuram as expansões 

da Glória, Caridade e Luz. 

 

A estrutura urbana a partir dos caminhos entre os arraiais: o de baixo 

(Rosário), o de cima (Mercês), o Tijuco (Catedral), o Rio Grande 

(Burgalhau), dos Forros (ruas Macau). 



A cidade tem o traçado tortuoso e intricado conforme,  a tradição 

medieval portuguesa, definindo um sistema de padrão irregular.  

 

A arquitetura se constitui como referência urbana primordial, 

condição básica do período barroco.  



Travessas e becos em ladeiras estabelecem espaços sinuosos com 

alargamentos e estreitamentos e as mais diferentes formas, muitos 

adotam a denominação da tradição portuguesa - Beco do Alecrim, 

Beatas, Gaivotas, Tecla, Tasca; rua Direita, da Quitanda. 

Beco Zé de Lota 



Beco do Mota – Milton Nascimento 

(...) 

Acabaram com o beco 

Mas ninguém lá vai morar 

Cheio de lembranças vem o povo 

Do fundo do beco 

Nessa clara praça se dissolver 

(...) 

Nas portas da arquidiocese desse meu país 

Diamantina é o Beco do Mota 

Minas é o Beco do Mota 

Brasil é o Beco do Mota 



Beco do Alecrim 



Beco da Pena 



As ruas são mais largas 

oferecendo maior destaque as 

edificações que ganham 

destaque na imagem da cidade.  

 

O casario preponderantemente 

do século XVIII e XIX, vai 

amoldando a cidade em 

sucessão contínua e cadenciada 

e  escalonando a topografia 

irregular.  

Rua do Amparo 



Ruas mais largas 
 

Rua Direita 

 



Espaços mais aberto 

 
Rua do Carmo 





Praça Barão de Guaicuí 



O centro da cidade apresenta 

configuração  concentrada e o 

entorno era delimitado por  

amplas chácaras. 

 
Planta do Arraial do Tejuco, de A.P. Miranda, 1784, 

Arquivo Histórico do Exército – Rio de Janeiro 

Chácara 

Igreja Rosário 

Quintais 

Chácaras - Macau 



Área de chácaras no 

entorno do centro da 

cidade com configuração 

mais concentrada. 

Foto, anterior a 1952. 



Amplos quintais formando importantes  

áreas verdes na paisagem. 

Museu do Diamante 



Quintal da Casa Chica da Silva 



Arquitetura –  

aspectos constantes e singulares 

Arquitetura – aspectos singulares e constantes 



Arquitetura simples com 

edificações preponderantemente 

térreas ou semi-assobradada 

 
Casa de Juscelino  Kubitschek (1902-1976) 

Prefeito de Belo Horizonte (1940-1945) 

Governador de Minas Gerais (1951-1955) 

Presidente do Brasil ( 1956-1961) 



Predomínio da casa térrea  

em todo conjunto. 

 
Rua do Rosário 



Os sobrados e as casa térreas se somam aos prédios semi-

assobradados que, localizados em terrenos com desníveis se 

apresentam transversalmente inclinados, alguns em pedrais como 

arrimo, escada com grade em madeira, como no prédio do Museu do 

Diamante.  



Alguns prédios semi-assobradados são térreos ao nível da rua 

e com dois pavimentos atrás do terreno; outros com dois 

pavimentos na frente são térreos nos fundos. 

Praça Barão de Gauicuí – Mercado Velho  



O caráter sóbrio do casario se deve ao tratamento retilíneo das 

fachadas que são decoradas pelo afloramento dos elementos 

construtivos em madeira com os esteios, cimalhas, beirais e 

enquadramento dos vãos.  



Adota um caráter particular a pintura dos elementos 

arquitetônicos, especialmente as portas e janelas, em 

cores vivas e diversificadas. 



Biblioteca Antônio Torres/IPHAN 

Esta condição é intensificada pelas formas simples das portas em 

madeira, inteiras ou de duas folhas, em saia-e-camisa e em raros 

casos, almofadadas.  

Rua Joaquim Felício 



As portas apresentam uma relação 

direta com a rua sendo raros os 

casos de escadarias. 

  
Rua do Bonfim 



Encontramos pedrais com poucos  

degraus e pequeno guarda-corpo. 

 
Rua do Rosário 



 

 Muxarabi da Biblioteca Antonio Torres/IPHAN  

As janelas apresentam os mais variados tipos: guilhotina  

com caixilho; treliças e bandeiras; balaústres torneados;  

sacadas com postigos.  

 

Ainda conserva um muxarabi no prédio  

da Biblioteca Antônio Torres   



Balcão semi-fechado 

 
Casa do Bonfim/IPHAN 



Balcão em treliça - Casa Chica da Silva/IPHAN 

O balcão fechado, inteiramente  

em treliça na Casa Chica da Silva,  

que protege o observador da rua. 



Praça Barão de Guaicuí 

Pinhas em cristal overlay (cristal colorido e transparente)  



Destaca-se de forma  particular a 

cobertura guarnecidas por beirais 

em cimalhas de moldura larga, 

interligados com os cachorros 

recortados oferecendo uma certa 

movimentação nas fachadas.  

 
Casa do forro pintado, rua Direita 



Os telhados em telhas de barro em forma curva, geralmente, são em 

duas águas nas casas térreas com a linha da cumeada paralela a 

fachada principal. Nos sobrados são em quatro águas e algumas 

edificações apresentam águas-furtadas de traçado reduzido, 

marcando o desenho das ruas inclinadas. 

 
Rua do Contrato  



Diferentes jogos de caimento dos telhados  

imprimem um cenário especial. 



A coloração e textura dos 

telhados de barro promovem  

um aspecto especial. 

 
Mercado  de Diamantina 



Também adota um caráter particular,  

a pintura dos elementos arquitetônicos,  

especialmente, as portas e janelas  

em cores vivas e diversificadas,  

promovendo o contraste  

com os brancos das paredes.  

 

Casa Chica da Silva/IPHAN 



O conjunto arquitetônico é marcante na imagem da 

cidade que, em função de sua topografia irregular 

oferece belíssimas vistas da paisagem urbana.  

As igrejas participam deste cenário, integradas ao 

casario favorecendo a coesão de todo  conjunto. 

Vista da Rua Macau de Cima, torre da Igreja São Francisco e da Santa Casa  



Diamantina apresenta  

uma  relação integrada da 

arquitetura civil e religiosa. 

 
Igreja do Amparo, rua do Rosário com Amparo 



As igrejas estão implantadas de forma contínua  

ao casario,  favorecendo a coesão de todo conjunto. 

 
Fundos da Igreja do Amparo, Praça Barão de Guaicuí 



A Igreja de N.S. do Carmo (1758 à 1775), N.S. do Amparo (1773 à 1766) 

e N.S. das Mercês (1778 à 1784), apesar de estarem situadas em 

esquina, apresentam um pequeno adro e adaptam-se a mesma 

ordenação contínua das construções residenciais.  
 

Rua do Carmo com rua do Contrato 



A Igreja N.S. das Mercês participa da mesma ordenação do casario. 

 
Rua das Mercês 



As igrejas localizadas em 

planos mais elevados da 

rua e com escadaria não 

se inserem num espaço 

aberto, impossibilitando 

o uso ao redor delas.  

 

 

 

 

Rua do Bonfim 



Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, anterior a 1771. 

 
Rua do Bonfim 



Igreja de São Francisco, construída entre 1762-1766. 
 

Foto de Chichico Alkimim 



Igreja de São Francisco de Assis 



Igreja de São Francisco 



Como exceção, a Igreja de  

N.S. do Rosário ( erguida em 1731 e 

ampliada a partir de 1772)   

se apresenta de forma  isolada,  

em amplo adro aberto, ao nível da 

rua, compondo o antigo  

Largo do Rosário.  



Esta condição, excepcional frente às demais edificações religiosas 

destaca a Igreja de N.S. do Rosário na paisagem da cidade. 



Igreja de N.S. do Rosário e a lenda da Gameleria 



As igrejas apresentam característica excepcionais em função da 

utilização de torre única que geralmente, está destacada do corpo 

central da construção.  

Rua Direita 



Capela da Santa Casa de Caridade (1876) 



As torres quadradas com cobertura 

em telhado de quatro águas em forma 

de pirâmide curva, proporcionam  

maior acentuação vertical, como pode 

ser visto na Igreja de N. S. do Amparo. Igreja N.S. do Amparo - obra executada pela  

equipe de obras do IPHAN em Diamantina,  

realizada de 07/08/2001 à 28/02/2003. 



Torre em forma piramidal – Igreja de Nosso Senhor do Bonfim 



Igreja do Carmo 

Também merece destaque, 

o tratamento do frontão em 

madeira na Igreja de N. S. 

do Carmo, São Francisco, 

Rosário e N.S. do Amparo. 



Artes integradas e suas  

particularidades estilísticas 

Igreja de N.S. do Amparo - púlpito  



A sobriedade e simplicidade externa das igrejas se contrapõe a 

excepcional riqueza da decoração interna.  

 
Igreja São Francisco 



Os altares principais apresentam a maior concentração decorativa, 

variando entre os estilos  barroco-rococó, rococó ou de estrutura 

neoclássica. 

 
Igreja Nosso Senhor do Bonfim 



Os altares colaterais em posição oblíqua à nave, seguem o mesmo 

tratamento plástico proporcionando unidade estilística ao conjunto. 

Quase todos os altares apresentam talha simples, sem decoração 

escultórica mas com a singular solução da  composição filigranada de 

folha de ouro.  
Igreja N. S. do  Amparo 



Completando a 

decoração, temos 

diversas imagens 

portuguesas barrocas, 

do século XVIII, em 

madeira, com 

douramento e 

policromia.  

 

Também compõem os 

altares, interessantes 

imagens de roca.  

Igreja N.S. do Amparo 



A decoração exuberante das 

igrejas está  destacada, 

especialmente, na pintura 

ilusionista dos forros, 

policromia e douramento dos 

altares realizados pelo 

guarda-mor português  

José Soares de Araújo.  

 

Seu trabalho de expressiva 

unidade estilística barroco-

rococó tem a particularidade 

dos detalhes da pintura em 

folha de ouro.  

Igreja do Rosário 



O magnífico artista barroco realizou a pintura do forro da capela-

mor (1766), da nave (1778-1784) e embaixo do coro (1778) da Igreja 

de N.S. do Carmo;  pintura do forro da capela-mor (1779) da Igreja 

de N.S. do Rosário.  

 

O artista também executou pintura dos forros da Igreja de Santana, 

em Inhaí, distrito de Diamantina e na Igreja de N.S. da Conceição 

na cidade de Couto Magalhães. 

 
Igreja do Rosário 



Animação urbana 
 

A animação da cidade se 

dava, especialmente, com 

as procissões e festas 

religiosas, até hoje 

consagradas como, a Festa 

do Divino e seu tradicional 

Cortejo do Império 

contando os símbolos  

e dons do Espírito Santo.  

 

Apresenta a representação 

da corte real portuguesa,  

o grupo de caboclinhos  

e a banda tocando  

a maravilhosa marcha do 

Divino.  

Festa do Divino - 2003 



Diamantina tem a particularidade 

de não apresentar as capelinhas 

dos “passos” nas vias públicas 

marcando as estações da Via 

Crucis, símbolo da Igreja, que 

multiplicaram-se nas cidades 

mineiras.  

 

O efeito cênico, fica restrito aos 

cruzeiros em madeira nas ruas e 

largos. Estão relacionados a 

devoção popular, a representação 

dramática dos sofrimentos de 

Cristo e a festa de Santa Cruz, que 

era muito comemorada na cidade.  

Rua Arraial dos Forros 



Largo do Rosário 



Largo do Rosário 



A ausência de “Passos” nas 

vias públicas contribui para 

feição laica da cidade. 

Rua Macau de Baixo 

Rua Rio Grande 



A maioria das 

ruas eram em 

terra batida e 

algumas em 

pedra, conhecida 

como pé-de-

moleque.  

 

Em 1877, foram 

fixadas as 

grandes lajes, 

denominada de 

capistranas, por 

ter sido iniciativa 

do Presidente da 

Província 

João Capistrano 

Bandeira de Melo, 

Rua do Bonfim 



Completando a decoração das ruas 

encontramos alguns chafarizes com  

tratamento muito modesto e 

desenho simples. 

Largo do Rosário  



No antigo arraial do Tijuco, as casas e igrejas representavam mais do 

que a rua, a urbanidade cultural.  

 

A música era a manifestação artística de destaque de toda sociedade.  



O órgão foi restaurado de 2008 a 2013, pelo Ateliê de Organaria 

Hermanos Desmottes. 



Surgiram importantes músicos como  

José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita  

(1746-1805), que atuou no arraial do Tijuco.  

Foi o primeiro organista da Igreja de N.S. do Carmo,  

utilizando um órgão construído na cidade,  

de 1782 a 1787,  por Padre Manoel de Almeida Silva.  



A música foi  ganhando às ruas com as famosas serestas e diversos 

grupos de seresteiros animam a vida boêmia da cidade.  



Todo dia 12 de setembro, data do nascimento de JK,  

Diamantina comemora o Dia da Seresta. 



A “vesperata” atrai diversos 

turistas. Os músicos cantam e 

tocam das sacadas e janelas dos 

prédios para o público, invertendo a 

lógica da seresta, com a Banda do 

3º Batalhão da Polícia Militar e 

Banda Mirim Prefeito Antonio de 

Carvalho Cruz.  

Rua da Quitanda 



Durante o evento da Vesperata se apresentam alguns grupos musicais. 
 

Rua da Quitanda 



João Fernandes de Oliveira e Chica da Silva 
No antigo arraial do Tijuco, a configuração urbana se intensificou, 

entre os anos de 1739 a 1771, correspondendo ao período de intensa 

exploração e comercialização de diamantes.  

 

Nesse período, viveram na cidade um dos casais mais famosos de 

nossa história. 



Nesses anos, um dos mais importantes 

responsáveis pelos negócios diamantíferos foi  

João Fernandes de Oliveira (1720-1779).  

 

Um dos personagens principais da vida do 

arraial do Tijuco, que  viveu,  

entre os anos 1755 a 1770, com a famosa  

escrava alforriada Chica da Silva.  

Casa Chica da Silva/IPHAN 



O romance lendário e 

poeticamente construído 

representa de certa forma, a 

própria história cultural do 

arraial do Tijuco. O enredo e 

seus protagonistas refletem  

as relações  e os principais 

participantes da aventura da 

exploração dos diamantes – 

escravos,  autoridades da 

Coroa e da Igreja, 

comerciantes e aventureiros.  

 

Chica da Silva transformou-se 

em mito nacional da liberdade 

feminina, dos negros e 

oprimidos. Personagem de 

romances, filmes, desenhos, 

pinturas e poemas até hoje, 

inspira a produção artística 

brasileira.   
Marcial Ávila 



De Vila (1831) à Cidade de Diamantina (1838) 
 

Em 1831, o arraial do Tijuco foi elevado à categoria de Vila constituindo 

território desmembrado do Serro. Em 1838, passou a condição de cidade 

com a denominação de Diamantina.  
Rua da Quitanda 



Com a nova organização 

administrativa, ocorreram algumas 

mudanças significativas na 

paisagem da cidade com o 

aproveitamento de  antigas 

residencias que passaram a abrigar 

instituições oficiais. Também foram 

erguidos importantes edifícios 

públicos, configurando uma nova 

dinâmica urbana. 

Sino da Catedral Metropolitana de Diamantina  



A Casa de Câmara e Cadeia, Júri e Audiências foi instalada em prédio 

que funcionava como residência. Hoje, abriga o Fórum de Diamantina. 

É um dos sobrados mais significativos para compreensão das 

transformações urbano-arquitetônicas do século XIX, apresentando 

pequeno jardim frontal e elementos arquitetônicos neoclássicos  



Um dos prédios mais significativos da cidade que foi utilizado como espaço público, é o 

conhecido conjunto do  Passadiço da rua da Glória, atual Centro de Geologia 

Eschewege da Universidade Federal de Minas Gerais. O prédio construído entre 1775 e 

1800 como residência, passou a ser do Estado, servindo como casa dos intendentes. 

Em 1864, passou a abrigar a residência dos Bispos de Diamantina 

O passadiço de madeira fechado sobre a rua, interligando os dois  

prédios destaca admiravelmente, o conjunto na imagem da cidade.  





Foi Educandário Feminino de N. S. das Dores no início do século XX. 

 

Em 1969, foi comprada por pesquisadores alemães e incorporada a 

UFMG, em 1979. 



Outro 

importante 

prédio da cidade 

de utilidade 

pública, é o 

Mercado de 

Diamantina.  



Mercado de Diamantina 

O Mercado foi construído em 1835, pelo Tenente Joaquim Casimiro 

Lages (16/08/1801-18/05/1889), erguido como rancho para os tropeiros, 

no largo da Cavalhada Nova, atual praça Barão do Guaicuí.  



Em 1884, o tenente Lages vendeu definitivamente o prédio, 

conservando para si apenas o usufruto. Em 1889, o rancho de tropa 

ficou sob a responsabilidade do comerciante Vicente Ribeiros da Silva 

Vasconcellos. Nessa ocasião os herdeiros do tenente Lages venderam 

o prédio à municipalidade, que passou a funcionar como o Mercado de 

Diamantina e, durante longo período, como área de abrigo e 

comercialização dos tropeiros 



O Mercado de Diamantina representa um importante ponto de referência no 

centro da cidade com sua localização especial em frente a uma ampla área 

que somada ao seu uso cotidiano favoreceu a constituição de um “nó”  

urbano.  

 

Caracterizava um espaço de notável área comum específica,  comparada às 

ruas e largos que eram entendidas como linhas de percurso e não tinham 

significado como local de permanência.  



A animação pública criada em torno prédio foi se intensificando e 

diversificando, compondo o mais importante espaço comunitário, 

ponto inicial e terminal. Esta condição foi se consolidando ao longo do 

século XIX, com a expansão dos negócios, o crescimento do comércio 

e de serviços. 

 

                                Ainda hoje é um dos mais importantes ponto de       

                                encontro da cidade. 



Na segunda metade do século XX, com os novos meios de transporte e 

de comercialização, foi se extinguindo pouco a pouco a função dos 

tropeiros.  

Foro de Erich Hess (1937/1947), 1938 

Arquivo IPHAN 



O Mercado passou a abrigar diversos tipos de negócios e, nesses 

últimos anos, funcionou quase exclusivamente com bares e como  

ponto de comercialização de diamantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Em 1989, passou a ter uma nova finalidade, através de legislação 

municipal, para atender às exigências eminentemente culturais da 

cidade. Foi desativado em 1993, para início dos trabalhos de 

restauração, passando a abrigar o Centro Cultural David Ribeiro de 

Alcântara. 



Café no Beco da Tecla aos domingos 



Inspetoria dos  Terrenos 

Diamantinos – 1845   
Com a extinção da Real Extração, em 

1845,  tornou-se livre o arrendamento 

das jazidas que ficaram sob 

fiscalização da Inspetoria dos Terrenos 

Diamantinos.  

 

Em 1850, foi descoberto o diamante de 

“massa” em pequenos povoados 

próximo à Diamantina - São João da 

Chapada, Guinda , Sopa, Extração, etc.  
Largo Dom João 

Arquivo do Escritório Técnico do IPHAN/Diamantina 



Lavra de diamantes do Sr. Vidigal no rio Jequitinhonha, com a tiragem  

de cascalho. 
Riedel, 1868 

 



 

A exploração de diamantes se intensificou com a 

descoberta dos diamantes de “massa”. 

 

Lavra de diamantes de Felisberto de Andrade Brant, em São 

João da Chapada, distrito de Diamantina, 1869 

 



Diamantes na África do Sul – 1867 
Com a descoberta de diamantes, em 1867, na África do Sul,  forte 

concorrente no mercado europeu, houve um pequeno declínio na 

mineração.  

 

Procurou-se a alternativa econômica da indústria têxtil e foi  criada, 

em 1876, a fábrica de tecidos de Biribiri ( desativada em 1973), pelo 

Bispo Dom João Antônio dos Santos. 
Biribiri 



A vila Biribiri está inserida 

no Parque Estadual 

do Biribiri, criado pelo 

Decreto nº 39.909, de 

22/09/1998. 

 

A antiga vila têxtil,  

atualmente, é 

explorada por bares, 

restaurantes e 

pousadas.  

 



Neste período, as transformações promovidas com a 

industrialização refletiram nas novas soluções construtivas. Surgiu a 

revivescência dos estilos históricos, conhecido como ecletismo, que 

passaram a compor a paisagem da cidade.  

 

O exemplar significativo é a Basílica do Sagrado Coração  

(1885-1889), que apresenta a aplicação  

dos aspectos decorativos do estilo neogótico.  



Serviço dos Terrenos Diamantinos – 1896 

Em 1896, foi aprovado o decreto do Serviço dos Terrenos Diamantinos 

cujos lotes eram arrendados, recolhendo-se os impostos devidos.  

Em 1897,  começaram a organizar-se as primeiras companhias 

estrangeiras de mineração de diamantes, como a belga Tejucana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A exploração foi progredindo como também as fábricas de lapidação.  

Praça Barão de Guacuí 



Em 1886, o trabalho de ourivesaria  

de Diamantina  já era famoso. 

 

É um trabalho artístico sofisticado 

que representa umas das mais 

tradicionais formas de artesanato 

realizado até hoje na cidade.  

 
Ourives Sr. Toninho Pádua – Joalheria Pádua – Rua Campos de Carvalho 



Em Diamantina, a ourivesaria é herdeira da arte desenvolvida em 

Portugal. Tem um refinamento especial pela utilização de várias 

gemase com a combinação de coco com ouro e brilhantes, técnica 

que se tornou comum na cidade a partir do século XIX. 



Rua do Bonfim 

Delegacia dos Terrenos Diamantinos – 

1904 a 1923 
Em 1904, foi criada a Delegacia dos Terrenos 

Diamantinos, extinta em 1923, e seu 

regulamento, incorporado, em 1935, ao Serviço 

de Produção Mineral – Secretaria da Agricultura 

– 1935 a 1943 



 

 

Nesse período, a cidade passou a receber diversas companhias 

estrangeiras mecanizadas de mineração de diamantes.  



Lapidação de diamantes 

Foto de Chichico Alkmim 



Neste período foram realizados 

diversos melhoramentos de serviço 

urbano como, o ensaio de iluminação 

à gás acetileno (1903), vários reparos 

e execução de calçamento em pedra 

das ruas, construção de passeios e  

ajardinamento de praças. 

Foto de Chichico Alkmim  
 



Em 1910, a cidade começou a receber luz elétrica e, em 1914, foi 

inaugurado o ramal de Diamantina da Estrada de Ferro Central do 

Brasil,  desativado, em 1973.  

 

A rede telefônica foi inaugurada, em 1917, e prosseguiram as 

melhorias dos serviços urbanos  



A cidade foi incorporando os 

novos tempos artísticos com 

alguns prédios ecléticos: 

antigo Hotel Dália (1924), 

posteriormente a antiga 

Cadeia ( 1936 ) e tantos outros. 



O prédio que hoje abriga o Teatro Municipal Santa Isabel e uma 

construção antiga que já serviu como Quartel da Policia de 

Diamantina até 1837, quando foi adaptado para abrigar o antigo 

teatro Santa Isabel.  O teatro foi desativado em 1912 e o prédio 

parcialmente demolido, na década de setenta o local serviu de 

cadeia, sendo desativado em 1994.  



A Antiga Sé de Diamantina foi demolida em 1932.  



Os altares laterais foram 

mantidos e o altar mor, 

desmontado, está  

preservado no Museu do 

Diamante. 

Foto Museu do Diamante e Chichico Alkmim 



Foi construída no local da antiga Sé a Catedral 

Metropolitana de Diamantina, neobarroca, projetada 

pelo desenhista e historiador José Wash Rodrigues 

(1932-1938).   



Construção da Catedral 





 

 

Diamantina 

Monumento histórico  

pelo IPHAN – 1938 

 
O conjunto arquitetônico e 

urbanístico da cidade de 

Diamantina tem seu conjunto 

arquitetônico e urbanístico 

tombado pelo IPHAN, de acordo 

com o Processo Nº 64-T-38, 

Inscrição Nº 66, Livro de Belas 

Artes, Volume I, Folha 12, em 16 de 

maio de 1938. 



O tombamento do conjunto arquitetônico e urbanístico teve inscrição 

no Livro de Belas Artes e sua preservação diz respeito também à 

história da arte. Não se trata da questão da cidade vista como obra de 

arte absoluta, invólucro das obras de arte ou como um ciclo 

histórico-artístico encerrado. 



Trata-se do entendimento da cidade relacionado com seu espaço 

visual, constituído de um conjunto de diferentes artes onde todas 

juntas formam seu caráter cultural próprio.  



Rua Macau de Cima 

Foto de Marcio Viana/IPHAN  

Considerando seu traçado,  

o conjunto dos edifícios, o interior 

das edificações, a decoração das 

casas, as manifestações artísticas  

e culturais. 



Semana Santa - 2004 

A cidade entendida como  

produto de toda uma história, 

um acúmulo artístico cultural 

que se cristaliza e manifesta.  

 

Diferentes artes e todas juntas 

constituem a cidade. 

 

É considerada como “belas 

artes” por se encontrar na arte 

seu valor unitário e entender 

seu significado relacionado e 

integrado ao espaço urbano 

histórico e artisticamente 

construído. 



O IPHAN, através do Decreto-lei Nº 25,  de 30/11/1937, trabalhou no 

controle das transformações urbanas analisando pontualmente, caso 

à caso, as intervenções arquitetônicas no sítio tombado de 

Diamantina. 

2012 



O IPHAN atua na cidade desde 1938, através de seu Escritório Técnico, 

localizado na Casa Chica da Silva e é representado também pela 

Biblioteca Antônio Torres (1954). Também era responsável pelo  

Museu do Diamante (IBRAM). 



O Escritório Técnico realiza a fiscalização, orientação e análise de 

projetos arquitetônicos e obras de conservação. 



Monumentos com tombamento isolado 

Igreja do Amparo 

Biblioteca Antônio Torres 

IPHAN 

Igreja do Bonfim 

Mercado de Diamantina 

Museu do Diamante / IPHAN 
Casa Chica da Silva/IPHAN 

Igreja das Mercês Igreja do Carmo Igreja São  

Francisco 

Fórum 

Casa do Forro Pintado Igreja do  

Rosário 

Igreja Sant'Ana - Inhaí 



Em 1946, com 

crescimento urbano,  

foi necessário  

estabelecer o perímetro 

da área tombada de 

Diamantina, que foi 

definido pela Prefeitura 

e IPHAN. 



Arquitetura moderna de Oscar Niemeyer - 1951 

 
O casario foi enriquecido, a partir de 1951,  com a arquitetura 

moderna de Oscar Niemeyer e com a iniciativa do diamantinense 

Juscelino Kubitschek, Governador de Minas (1950-1955)  

e Presidente da República (1956-1960).  

 

Hotel Tijuco (1951) 



Escola Estadual Júlia 

Kubitschek (1952) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamantina  

Tênis Clube (1950) 



A crise da mineração de diamantes a partir dos anos 70 

 

A mineração de diamantes foi reduzindo suas atividades e 

deixou de herança a destruição avassaladora dos rios  

e encostas e um importante patrimônio cultural. 



O curso de água vermelha entre bancos de areia que foi revolvido do 

fundo do rio Jequitinhonha por dezenas de dragas.  

 

O leito natural é desviado em vários pontos, formando novos braços e 

poços onde são extraídos diamantes e ouro.  

 

As margens são transformadas em desfiladeiros para processar pedras 

e cascalhos na máquinas.  

 

Consta que há ainda muito diamante  

na área onde as dragas não 

chegam no Jequitinhonha  

por limitação de calado. 

 





A draga “Maria Bonita” e a draga de sucção no rio Jequitinhonha, da 

Mineração Rio Novo, do grupo Andrade Gutierrez 



A devastação do rio Jequitinhonha é o resultado de anos de 

degradação das  bacias hidrográficas e de uma rede de nascentes 

desamparadas. A sua saga de mazelas prossegue ainda hoje, até 

chegar à Bahia e desaguar no mar, na altura do município de Belmonte. 

 



Em 3 de agosto de 1989 o IBAMA 

interditou as atividades minerárias 

no Jequitinhonha pelo estado 

crítico de poluição do rio.  

 

Em 1994, ação do Ministério 

Público; 1995 “Operação 

Jequitinhonha”. 



 

 

 

Rua Tijuco 

O patrimônio cultural da cidade 

passou a ser visto como fonte de 

desenvolvimento. A ênfase estava 

nas novas possibilidades de lucro 

econômico com o patrimônio 

cultural, conforme a política 

nacional. 

 

O estímulo ao turismo passou a 

ser o ponto principal para a 

sobrevivência das cidades 

preservadas. 

 

Os sítios inscritos na Lista do 

Patrimônio da Humanidade tem um 

potencial de atratividade turística 

significativo, com um  público 

interessado em conhecer esses 

lugares. 



Diamantina candidata a Lista 

do Patrimônio da 

Humanidade –1997 a 1999 
 

Em 12 de agosto de 1997 foi 

assinado um convênio entre o 

IPHAN, o IEPHA  e a Prefeitura de 

Diamantina para a elaboração do 

dossiê de candidatura de 

Diamantina a Lista do Patrimônio  

da Humanidade pela UNESCO. 



Lúcio Costa, aquarela, 1922. 

Elaboração do dossiê 
O dossiê foi elaborado,  

de abril a junho de 1998,   

sob a responsabilidade  

e coordenação da SR/IPHAN-MG,  

com a participação do Governo do Estado de Minas Gerais  

e Prefeitura Municipal de Diamantina. 
Lúcio Costa, aquarela, 1922 



Justificativa de inscrição - Declaração de valor 
• Diamantina é uma das seis cidades que, em 1938, pela primeira vez no 

Brasil e no contexto mundial, foram tombadas como monumentos 

históricos. Diamantina é ainda a capital de uma das três principais regiões 

produtoras de diamante, além da Índia, século XVIII e da África do Sul, a 

partir do século XIX. 

  

• Coincidindo com o século XVIII e começo do século seguinte, a produção 

de diamantes assegurou à cidade um conjunto urbano e arquitetônico dos 

mais notáveis protegido das renovações urbanas do século XIX pela 

decadência das atividades mineradoras. A “modernidade” chegou à 

Diamantina graças ao êxito político de um filho da terra, Juscelino 

Kubitschek, Governador de Minas (1950-1955) e Presidente da República 

(1956-1960). Ele teve a sensibilidade de fazer apelo a Oscar Niemeyer que lá 

projetou quatro obras notáveis. 

  

• Diamantina está tão admiravelmente integrada ao seu sítio que forma com a 

Serra dos Cristais um conjunto indissociável. O centro histórico que está 

sendo proposto para inscrição na lista do patrimônio mundial forma com a 

Serra dos Cristais uma autêntica paisagem cultural, completada pela Gruta 

do Salitre, bela curiosidade geológica localizada na sua vizinhança imediata, 

e pela vila operária de Biribiri (1873-1890), utopia inserida em uma paisagem 

severa e paradisíaca. 



Análise comparativa 
 

As seis cidade tombadas em 1938 (Ouro Preto, Mariana, São João del 

Rei, Tiradentes, Serro e Diamantina) têm em comum o fato de terem 

sido formadas à partir de um modelo português, adaptado com 

bastante flexibilidade e originalidade as particularidades dos diversos 

povoados do interior do Brasil. Ouro Preto, a mais bela cidade nascida 

da exploração do ouro, já pertence à lista do patrimônio mundial.  

 

Diamantina, porém, nasceu de um modelo de exploração de minério 

radicalmente diferente. A zona rica em diamantes foi isolada do resto 

do país e submetida a uma administração especial, fazendo com que 

fosse sendo elaborada na cidade uma cultura original. Sua arquitetura 

se distingue radicalmente daquela barroca praticada nas outras 

cidades do ciclo do ouro pelos materiais (destaque para a madeira), 

formas, cores, simplicidade refinada e modo de inserção no sítio. O 

sítio escarpo (150 metros de desnível em um espaço estreito) ditou o 

desenho de um entrelaçado de ruas sem igual em Minas. 



Autenticidade e integridade 
 

Diamantina entrou em estagnação a partir do começo do século 

XIX. Nenhuma das modas arquitetônicas deste século chegou até 

ela, prevalecendo as antigas formas de construir até os anos 50. 

Reparos e obras de conservação das construções utilizando as 

mesmas técnicas e os mesmos materiais tradicionais fizeram com 

que a cidade conservasse admirável unidade e continuidade 

estilística. Algumas casas, na maior parte reunidas em vilas, 

apresentam uma feliz adaptação de elementos do ecletismo, que 

não tem nada a ver com o ecletismo “Belas Artes”. 

  

A única construção que prejudica a autenticidades e a integridade 

de Diamantina é a Catedral, reconstruída  

em 1938 (antes do tombamento)  

em estilo  

neobarroco. 



Estado de Conservação 
O IPHAN mantém uma equipe de obras de conservação e restauração  

dos principais monumentos. 

• 70% bom  

• 25% regular 

• 5% pior  

Obra de restauração da Igreja de N.S. do Amparo, executada 

com recursos do IPHAN no valor de R$ 111.408,57, realizada 

pela equipe de obras do IPHAN em Diamantina. 

 

Obra concluída em fevereiro de 2003. 



Equipe de obras 

IPHAN - Diamantina 



Detalhe do Sino da Igreja de N.S. do Amparo 

A inscrição de Diamantina foi proposta como patrimônio 

cultural, segundo os critérios (ii), (iv) e (v): 

  
Critério (ii): Diamantina demonstra como, no século XVIII, os 

desbravadores do território brasileiro, os aventureiros do diamante e 

os representantes da Coroa, souberam adaptar os modelos 

europeus a uma realidade americana, criando assim uma cultura ao 

mesmo tempo fiel às origens e de grande originalidade. 

  

Critério (iv): o conjunto urbano e arquitetônico de Diamantina, tão 

perfeitamente integrado a uma paisagem selvagem, é um belo 

exemplo desta mistura de espírito aventureiro e preocupação de 

refinamento, um dos elementos mais significativos da história 

humana. 

  

Critério (v): Diamantina é um dos últimos exemplos da maneira como 

o Brasil conquistou seu território e elaborou sua cultura. Mais 

excepcional ainda por estar ligada a um modo de exploração tão raro 

quanto o seu objeto: o diamante. 



         

Descrição do bem 
A área proposta para inscrição na lista de Patrimônio Mundial é parte 

do centro histórico da cidade de Diamantina tombado pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, através do 

Processo 64-T-38, inscrição nº 66 do Livro das Belas Artes, em 16 

maio de 1938, havendo trechos onde os dois perímetros são 

coincidentes.  



Esta área está inserida 

numa paisagem singular e 

exuberante, que interage 

de maneira significativa 

com o centro histórico, 

emoldurando-o e 

valorizando-o. Constitui-se 

de edificações de uso 

residencial, comercial, 

institucional e de serviços, 

caracterizando-se pela 

presença de urbanismo e 

arquitetura dos séculos 

XVIII e XIX, e ainda  de 

prédios modernos 

projetados pelo arquiteto 

brasileiro Oscar Niemeyer. 

 
Igreja N.S. do Amparo, grade do coro 



Perímetro de Tombamento pelo IPHAN, dentro do qual se insere o perímetro  

oferecido à UNESCO para inscrição na lista do Patrimônio da Humanidade. 

Serra dos Cristais 



 

  

O Macrozoneamento que 

defini um perímetro de 

proteção paisagística com 

objetivo de  manter 

inalterada a relação da 

cidade com o ambiente 

natural que a cerca, 

expressa no contraste 

entre a paisagem urbana, 

a da Serra dos Cristais e o 

entorno expandido. 





Rua do Contrato, 45  

O IPHAN realizou, de 1998 a 2000, 

o Inventário  Nacional de Bens 

Imóveis - Sítios Urbanos 

Tombados, com os 

levantamentos  

físico-arquitetônicos, sócio-

culturais  e de fontes 

documentais, visando  

estabelecer um plano  

de preservação.  

 

O IPHAN também realizou o 

Inventário de Bens Móveis e 

Integrados, em toda a região de 

Diamantina e de todo acervo dos 

elementos artísticos. 

 



Plano de Gestão 

• Elaboração de um Plano de Preservação e Conservação 

• Plano de Desenvolvimento Turístico 

• Plano Diretor 



“ 

A visita técnica do representante do ICOMOS/UNESCO,  

Michael Bonnet  à Diamantina, foi de 5 a 7 de fevereiro de 1999. 

 

Em seu relatório ressaltou o apoio da população a campanha de 

conquista do título, mas condicionava o reconhecimento a 

proteção da Serra dos Cristais e  a elaboração de um Plano Diretor. 



Foi elaborado o Plano Diretor e Lei de Uso e Ocupação do Solo,  

sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Diamantina –  

Lei Complementar Nº 35, de 28/09/99. 



Diamantina foi inscrita na lista do 

patrimônio mundial pela UNESCO, 

na 23ª Sessão do Comitê do 

Patrimônio Mundial, reunido em 

Marrakesh, Marrocos,  

em  4 de dezembro de 1999. 

 



Centro histórico da cidade de Diamantina 

 

Critérios: 
 

(ii) Diamantina mostra como exploradores do território 

brasileiro, garimpeiros e representantes da Coroa foram 

capazes de adaptar os modelos europeus para um contexto 

americano, no século XVIII, criando assim uma cultura que foi 

fiel às suas raízes ainda completamente original; 

 

(iv) O conjunto urbano e arquitetônico de Diamantina, 

perfeitamente integrado numa paisagem selvagem é um belo 

exemplo de um espírito aventureiro combinado com a busca 

de refinamento tão típico da natureza humana. 
 



Plano Diretor e Lei de Uso e Ocupação 

do Solo –  

Lei Complementar Nº 35, de 28/09/99. 

•Conselho Consultivo 

•Grupo Apoio Técnico 



Quadro de solicitações de intervenção por zona,
analisadas pelo GAT

ZPR ZPC ZPCH ZR ZCO ZUP ZGE FR Total

1999 - 04 05 04 04 01 01 - 19

2000 07 04 43 30 12 20 08 - 124

2001 15 02 37 17 13 19 12 - 115

2002 05 05 50 29 13 22 03 - 127

Total 27 15 135 80 42 62 24 - 385

ZPR= zona de preservação rigorosa
ZPC= zona de preservação complementar
ZPCH= zona de proteção do centro histórico
ZR= zona residencial
ZCO= zona de contenção das ocupações
ZUP= zona de urbanização prioritária
ZGE= zona de grandes equipamentos
FR= faixa de reserva

O entorno da área tombada recebe 

o maior número de solicitação de  

intervenções. 

 



Em 14/12/2000 foi realizado o tombamento do Conjunto Paisagístico 

da Serra dos Cristais pelo IEPHA, de acordo com a Lei Nº 5. 775, de 

30/09/1971, com alterações introduzidas pelas Leis Nº 8. 828 de 

05/06/1985 e 11.258 de 28/10/1993 – Art. 4º da lei 11.258 de 28/10/1993 

combinado com o Decreto Nº 62.193 de 24/09/1986. 



Já no início de 1990, procurou-se dar à serra uma 

proteção oficial municipal: a Lei nº 2062, de 15 de 

setembro de 1993, revogada em 1996, proibia o 

estabelecimento de edificações sobre as paisagens 

naturais notáveis da cidade de Diamantina.  



Eram consideradas paisagens naturais notáveis toda a extensão da 

Serra do Rio Grande, do sopé ao cume que dá vista para a cidade, 

conforme área a ser demarcada por cartografia pelo Poder Público’ 





Zona de contenção 

das ocupações 
Igreja N.S. do  Amparo - 

 

Crescimento desordenado e verticalização na Serra dos Cristais, definida como  

zona de contenção das ocupações 

Serra dos Cristais - 2000 



A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, foi criada 

em 8 de setembro de 2005, mas as primeiras instalações (FAFEID) 

haviam sido inauguradas em 5 de julho de 2001. 

 
Campus JK: Rodovia MGT 367, Km 583, nº 5000, Alto da Jacauba  



Diversas e constantes ameaças a  

preservação dos bens culturais  

e que implicam em graves prejuízos. 



26 de julho de 2012 



Os reflexos negativos são diversos:  

 

• a desambientação dos monumentos;  

 

• a pretensão de subordinar a 

conservação a uma falsa adaptação às 

exigências ou gosto moderno;  



Obra irregular: demolição e reconstrução,  

obra nova e obra de acréscimo.  

Todas sem projeto aprovado pelo IPHAN. 

Samambaia 



Arruinamento 

Antigo Hospício 





Forro da sacristia, Igreja de N.S. do Carmo 

Portaria Nº 12/2002,   

de 17/10/2002,  

do Superintendente  

Regional do IPHAN, que trata  

da delimitação e normas  

de intervenção urbana-

arquitetônica para o conjunto 

arquitetônico e urbanístico  

da cidade de Diamantina e sua  

área de entorno. 

 

O IPHAN cancela sua 

participação nas reuniões  

do GAT, em 12/06/2003, propondo 

a elaboração de um cronograma 

com as principais ações a serem 

desenvolvidas de revisão  

do Plano Diretor. 



 

 



26 julho 2012 



Lei Complementar Nº 35, de 28/09/1999 

Lei Complementar Nº 50, de 2/08/2002 

Lei Complementar Nº 101, 20/12/2011,  

Lei Complementar Nº 103, de 30/12/2011, elaborada pela empresa 

Technum Consultoria SS, sediada em Brasília, constituída em 1999 

Lei Complementar Nº 107, 30/08/2012 



Programa Monumenta (1995) –  

MinC – BID – UNESCO 

 
O objetivo era a adoção de políticas  

de reabilitação urbana, em área  

de preservação do patrimônio histórico, 

estando inserida na poligonal de  

tombamento federal, além de haver sido 

considerada Patrimônio da  

Humanidade pela UNESCO. 

 

 

 

 



Programa Monumenta  

Financiamento de restauração de imóveis privados. 
2012 



Obras Igreja de São Francisco de Assis, Mercado e Praça 

Praça Monsenhor Neves, Sobrado do Intendente, Cadeia Velha 

http://www.monumenta.gov.br/site/wp-content/uploads/2009/03/sfco_001.jpg
http://www.monumenta.gov.br/site/wp-content/uploads/2009/03/sfco_002.jpg
http://www.monumenta.gov.br/site/wp-content/uploads/2009/04/mercado-velho-nova-2.jpg
http://www.monumenta.gov.br/site/wp-content/uploads/2009/03/pracaguaicui_002.jpg
http://www.monumenta.gov.br/site/wp-content/uploads/2009/04/pca-mosenhor-neves-nova-3.jpg
http://www.monumenta.gov.br/site/wp-content/uploads/2009/04/pca-mosenhor-neves-nova-2.jpg
http://www.monumenta.gov.br/site/wp-content/uploads/2009/04/cobertura-casa-do-intendente.jpg
http://www.monumenta.gov.br/site/wp-content/uploads/2009/04/casa-do-intendente-forro-novo-1.jpg
http://www.monumenta.gov.br/site/wp-content/uploads/2009/03/cadeia_001.jpg


A mineração de diamantes continua 



Garimpo de Areinha – Inhaí – Diamantina -  09/07/2014, com 

aproximadamente 2000 pessoas, extraem diamantes. O direito de 

exploração é da Mineração Rio Novo, da Andrade Gutierrez, que 

encerrou a produção em 2007.  



Hoje é um negócio fervilhante que ativou comércio e setor de 

serviços de Diamantina. 

 

Aumento da venda de carros, de roupas, combustível, peças para 

máquinas, alimentos. 

 

Estimativa da Associação Comercial conta com R$ 55 milhões 

gerados no garimpo entram no comércio da cidade. 

 

Os garimpeiros propõem que a Andrade Gutierrez transfira a 

permissão para a lavra de diamantes para uma cooperativa. Aceita a 

proposta com a isenção da responsabilidade por danos ambientais. 



Areinha saem lotes de 1.500 a 2.000 quilates diamantes e os 

garimpeiros recebem por quilate US$ 150 a US$ 210. 

 

Certificado Kimberley, documento criado com a chancela da ONU para 

atestar a origem legal de diamantes (2003).  



Dedico esta apresentação a Srª Lourdes,  

funcionária aposentada do IPHAN. 

 

Para a complementação de sua pensão vende uma  

quitanda saborosa aos sábados no Mercado de Diamantina. 


