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 Governo de Minas ocupará o maior
prédio suspenso do mundo

oi inaugurada no dia 4 
de março a nova sede 

do governo de Minas Gerais, 
a Cidade Administrativa Tan-
credo Neves, projetada pelo 

arquiteto Oscar Niemeyer. Entre as diver-
sas obras do arquiteto há somente dois 
centros administrativos de governo: um 
em Brasília, construído há exatos 50 anos 
e, agora, em Belo Horizonte.

Em Brasília são vários palácios e 17 pré-
dios idênticos onde funcionam os ministé-
rios. Para a nova sede do governo de Minas, 
Niemeyer projetou três edifícios: o palácio 
governamental, com quatro pavimentos, é 

agora o maior prédio suspenso do mundo, 
com um vão livre de 147 metros de com-
primento e 26 metros de largura; e dois 
grandes blocos curvos com 200 metros de 
comprimento e 15 andares, onde ficarão as 
secretarias. Segundo o próprio arquiteto, 
um conceito mais econômico e que preser-
va as áreas livres e verdes.

Compõem a Cidade Administrativa a 
sede do governo, dois prédios de 20 andares 
cada um, onde funcionarão as secretarias, 
além de unidades de apoio, estacionamen-
tos e dois lagos que somam 804 000 metros 
quadrados de área total e mais de 265 000 
metros quadrados de área construída.

F A sede do governo, Palácio Tiradentes - 
A edificação, com quatro pavimentos, será 
o maior prédio suspenso do mundo, com 
um vão livre de 147 metros de comprimen-
to e 26 metros de largura.

O engenheiro José Carlos Sussekind, 
responsável pelos cálculos do prédio 
suspenso, destaca o ineditismo do pro-
jeto. “Ele não tem nenhum apoio. É um 
prédio único, pois tem quatro andares, é 
envidraçado e de concreto armado. Fora 
do país não temos referências de proje-
tos semelhantes, pois os arquitetos ainda 
não se atreveram a tanto. As referências 
que temos são projetos do próprio Oscar 
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como o prédio da Procu-
radoria-Geral da Repúbli-
ca, em Brasília, que tem 
um vão de 40 metros, e o 
Museu Nacional de Brasília, 
com uma cúpula de 80 me-
tros. E em São Paulo temos 
o MASP, projetado por Lina 
Bo Bardi, com um vão livre 

de 80 metros”, diz ele.
O prédio abrigará cerca de 300 fun-

cionários que trabalham na governado-
ria, vice-governadoria e gabinete militar. 
Além dos quatro pavimentos, o prédio é 
formado por subsolo e pilotis, totalizando 
21 000 metros quadrados de área cons-
truída. Em seu interior contará com um 
salão de 1 200 metros quadrados de área, 
que será destinado a solenidades oficiais, 
biblioteca e serviços de apoio. Cada andar 
do Palácio tem 3 000 metros quadrados, e 
o gabinete do governador tem 138 metros 
quadrados.

O prédio foi construído sobre 30 pila-
res metálicos provisórios, que permitiram 
a realização da obra na ordem natural, 
do primeiro pavimento até a cobertura. 
Com a retirada dos pilares, o edifício fica-
rá totalmente sustentado por 30 tirantes, 
formados por três conjuntos de 12 cabos 

de aço. Os ca-
bos estão presos 
em 15 vigas de 
concreto de 20 
metros de com-
primento e 3,4 
metros de altura, 
localizadas na 
parte superior, e 
apoiadas em dois 
grandes pórticos 
paralelos de con-
creto armado. De 
acordo com o 
engenheiro João 
Eduardo Dutra, 
coordenador das 
obras da Sede do Governo, a estrutura do 
prédio foi concebida para suportar uma 
carga de até 34 000 toneladas.

Antes da fase de acabamento do prédio 
teve início o processo de transferência gra-
dual da carga dos pavimentos – até então 
aplicada nos pilares provisórios – para os 
cabos de aço, sustentados pelos pórticos 
e pela cobertura, o que deixará o prédio 
suspenso. O processo de migração das car-
gas durou 30 dias e foi minuciosamente 
monitorado pelos engenheiros e técnicos 
responsáveis. Contra as ações do vento, a 
estabilidade do bloco de concreto suspenso 

será garantida com o apoio das passarelas 
de acesso, que fazem ligação com a torre 
de elevadores e com o heliponto.

Niemeyer pensou inclusive no aces-
so privativo ao heliponto. A solução en-
contrada pelo arquiteto é que o mesmo 
elevador que levar o governador do seu 
estacionamento ao gabinete servirá ao 
heliponto.

Números: 21 000 metros quadrados de 
área; nove elevadores; 6 000 metros qua-
drados em vidro; 14 000 metros cúbicos de 
concreto.
O auditório JK- Próximo à sede de go-
verno ficará o auditório, com 4 000 me-
tros quadrados de área e capacidade de 
490 assentos. Totalmente construída em 
concreto, a edificação contará com infra-
estrutura para apresentações, palestras e 
congressos oficiais.

Números: 4 000 metros quadrados de 
área; 2 elevadores; 1 plataforma vertical 
para deficientes físicos; 60 metros de 
comprimento; 20 metros de altura; 490 
assentos.
Secretarias - Prédio Minas e Prédio 
Gerais - Compõem um conjunto de duas 
torres de 15 andares, com 7 000 metros 
quadrados de vão livre em cada andar. Os 
prédios, idênticos, terão 116 000 metros 
quadrados de área construída e serão divi-
didos em subsolo, pilotis, 14 andares para 
ocupação pelos servidores e um pavimento 
aberto, com paisagismo e linhas arquitetô-
nicas próprias, compondo um ambiente di-

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, projeto de Oscar Niemeyer, 
prédios Minas e Gerais, sede das secretarias

Cidade Administrativa do governo de Minas Gerais, Auditório JK,
Palácio Tiradentes e edifícios Minas e Gerais
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ferenciado em meio aos anda-
res de escritórios. Cada andar 
tem 7 000 metros quadrados. 
O gabinete de cada secretário 
tem 50 metros quadrados.

Números de cada prédio: 
116 000 metros quadrados de 
área; 14 pavimentos de salas; 
1 pavimento de convivência 
(salas de reunião, restaurantes 

e cafeterias); 3 helipontos emergenciais na 
cobertura; 28 000 metros quadrados de vi-
dro; 41 000 metros cúbicos em concreto; 
30 elevadores.
Centro de Convivência - Construído en-
tre as duas torres de secretarias, o centro 
de convivência terá forma circular e 7 000 
metros quadrados de área. No térreo, 
correios, bancos, lanchonetes e lojas de 
conveniência estarão à disposição dos 

servidores e visitantes. No primeiro an-
dar, restaurantes oferecerão opções de 
alimentação ao público da Cidade Admi-
nistrativa.

Números: 7 000 metros quadrados; 6 
elevadores; 1 600 metros quadrados de vi-
dro; 2 500 metros cúbicos em concreto; 3 
pavimentos. 

Segundo o próprio Niemeyer, trata-
se de um conceito mais econômico e que 
preserva as áreas livres e verdes. Por sua 
vez as autoridades mineiras justificam a 
construção da obra devido a uma econo-
mia de 92 milhões de reais por ano, com 
várias melhorias.

Serão transferidos para a Cidade Admi-
nistrativa 43 órgãos espalhados atualmen-
te em 53 endereços. Isso gera economia 
ainda no serviço de vigilância e recepção; 
não haverá mais ligações locais entre os 

órgãos públicos, sendo tudo de ramal para 
ramal; a água da chuva será aproveitada 
para irrigar os jardins; o esgoto sanitário a 
vácuo reduz em 80% o consumo de água; 
elevadores inteligentes, com iluminação 
por sensores fotossensíveis, têm esqua-
drias com vidro duplo e persianas embuti-
das que reduzirão os efeitos da insolação; 
por consequência, o ar condicionado será 
desligado automaticamente quando o 
ambiente ficar vazio.

Cidade Administrativa, Auditório JK
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