
RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE A ANÁLISE DE PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO EM
LOTE DE BEM TOMBADO SITUADO NA RUA TOMÁS GONZAGA, Nº 819, PERTENCENTE
AO CONJUNTO URBANO PRAÇA RAUL SOARES – AV. OLEGÁRIO MACIEL.

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em 10 de março de 2020 por meio do protocolo nº 0212/20, esta Diretoria de Patrimônio Cultural e

Arquivo Público – DPCA recebeu um material contendo uma proposta ajustada para o projeto de

nova edificação no lote do bem tombado  situado na Rua Tomaz Gonzaga,  n.  819,  conforme

solicitado por este CDPCM/BH. 

Imagem 01 – Mapeamento com localização do lote do bem tombado objeto desta análise. 
Fonte: DPCA/FMC.

A edificação existente no lote foi tombada em agosto de 2019 e mantém muitas de características

originais, além de estar em bom estado de conservação.

A seguir retomamos o histórico das análises da DPCA e deste CDPCM a fim de  contextualizar

esta nova avaliação, em retorno à última, feita em novembro/2019.

Em 10 de setembro de 2019 recebemos o protocolo nº 1494/19 contendo material para pleitear a

análise de projeto de nova edificação no lote do bem tombado situado na Rua Tomaz Gonzaga, nº

819, bairro Lourdes. Esta Diretoria entendeu que o projeto não era passível de aprovação por

interferir na integridade do bem cultural, uma vez que a proposta abrangia a demolição de parte

da casa em função da locação da caixa de escadas do prédio.  Tal resposta consta no ofício

DPCA/EXTER nº 1096/2019 emitido em 14/11/2019.
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No dia 24/10/2019 foi realizada uma reunião interna na DPCA de forma a discutir a proposta e

encaminhá-la para análise deste Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de

Belo  Horizonte  –  CDPCM/BH,  tendo  em  vista  que  a  arquiteta  responsável  alegava não  ser

possível ajustar o projeto de forma a manter a integridade da casa tombada.

Desta  forma,  o  projeto  do  protocolo  nº  1494/19  foi  reconsiderado  e  definimos  pelo

encaminhamento  a  este  Conselho  para  análise  e  deliberação,  conforme  solicitado  pelos

requerentes. Antes da apreciação a DPCA solicitou complementações que foram recebidas em

05/11/2019 mediante o protocolo nº 1770/19. O projeto considerava ainda a manutenção da planta

original  da casa tombada (com exceção da área  a demolir em função da caixa de escadas),

demolição de anexo nos fundos,  revitalização dos pisos originais  e pinturas,  restauração das

esquadrias  e  outros  elementos  que  fossem  necessários.  Propuseram  ainda  o  retorno  da

composição dos gradis baixos e ornamentados para o fechamento parcial da frente do lote. Não

foi entregue naquele momento o projeto de restauro da casa.

Em novembro de 2019 este Conselho analisou a mencionada proposta de nova edificação para o

lote, reprovada por unanimidade, tendo em vista a supressão de parte do bem tombado existente.

Porém, foi pontuada a possibilidade de algumas flexibilizações,  incluída a altimetria,  tendo em

vista que o edifício pretendido possuía poucos pavimentos. Segue abaixo a Deliberação referente

ao assunto, publicada no Diário Oficial do Município – DOM em 26/11/2019:

Deliberação n.º 110/2019

Análise e deliberação sobre projeto de nova edificação em lote de bem tombado situado na Rua

Tomaz Gonzaga, n.º 819 (lote 021B, quarteirão 017, 10ª seção urbana), pertencente ao Conjunto

Urbano Praça Raul Soares - Avenida Olegário Maciel. Relatoria: Márcia Mourão Parreira Vital;

– Deliberou,  por  unanimidade,  pela  reprovação  da  proposta  apresentada,  com a  indicação  da

possibilidade de elaboração de nova proposta nas condições de flexibilização apontadas no relatório

técnico elaborado pela DPCA. Devendo, a nova proposta, no entanto, ser submetida à apreciação

pelo CDPCM-BH.

As  flexibilizações  apontadas  no  relatório  da  DPCA  abrangeram:  as  pequenas  intervenções

propostas no bem tombado, os acessos a serem realizados em ambos os afastamentos laterais e

a altimetria.

Seguem abaixo algumas imagens do projeto reprovado:
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O projeto foi revisto e  apresentada uma proposta em 03/12/2019 sob protocolo nº 1875/19. O

projeto também correu em paralelo  na SUREG  a partir de janeiro de 2020, chegando à DPCA

através da Convocação nº 052/2020. Esta Diretoria entendeu que a proposta não agregava valor

como pano de fundo de um bem tombado e solicitou que fosse feito um tratamento estético da

fachada de forma a melhorar a relação com a ambiência e com o bem. Também foram solicitadas

pelo  menos  mais  duas  fotoinserções a  partir  da  vista  do  observador,  em  proporções

rigorosamente realistas. Uma delas mais abaixo no mesmo trecho da rua, e outra na Av. Olegário

Maciel do outro lado da via, próximo à esquina da Escola Pandiá Calógeras. 

O novo material  foi entregue no protocolo  nº 0212/20, já mencionado no início deste parecer,

contendo  as  modificações  das  fachadas  e  justificativas  em  relação  ao  protocolo  anterior  (nº

1875/2019), memorial descritivo, fotoinserções, pranchas de projeto ajustadas e quadro de áreas.
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Este é o material  a  ser  analisado  e deliberado  por  este Conselho,  que será apresentado no

próximo item deste relatório técnico.

O projeto de restauro da casa não foi entregue nesta etapa. A arquiteta responsável reiterou no

memorial  descritivo  o  compromisso  de  elaboração  do  projeto  de  restauração  específico  e

apresentará em momento oportuno. 

Resumindo, seguem os protocolos e interfaces relativos a este projeto:

- Protocolo 1494/19 e 1770/19: avaliado e reprovado por este CDPCM/BH;

-  Protocolo  1875/19  e  Convocação  Interface  052/2020  (SUREG):  retorno  do  projeto  ajustado

conforme decisão do CDPCM. Porém, a DPCA solicitou ajustes na fachada por entender que não

agregava valor como pano de fundo de um bem tombado;

-  Protocolo  0212/20:  projeto  ajustado conforme solicitado pelo CDPCM e DPCA para retorno e

análise deste Conselho.

2- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E ANÁLISE

A proposta consiste em proposição de edificação residencial multifamiliar em lote de bem tombado

com área estimada de 956,17m², sendo o lote com 588,80m², conforme informações do memorial

descritivo.  O  programa  do  edifício  envolve  5  unidades  residenciais  de  tamanhos  variados,

distribuídas em 6 pavimentos (considerando o 2o pavimento da cobertura), e 10 vagas de veículos

leves distribuídas em um único pavimento de garagem no subsolo, totalizando 7 pavimentos. A

casa tombada tem previsão de uso comum aos moradores e utilização das salas para atividades

particulares, sendo uma para cada apartamento e duas salas de uso compartilhado, adaptando

apenas  as  instalações  sanitárias  em  atendimento  à  NBR  9050/2015  e  instalando  pequenos

trechos de parede de gesso do tipo drywall. O projeto considera ainda a manutenção da planta

original da casa, demolição de anexo nos fundos em função do edifício proposto, revitalização dos

pisos  originais  e  pinturas,  restauração  das  esquadrias  e  outros  elementos  que  se  fizerem

necessários. Propõem ainda o retorno da composição dos gradis baixos e ornamentados para o

fechamento parcial da frente do lote. Alegam que, em atendimento ao Corpo de Bombeiros do

Estado de Minas Gerais - CBMMG, a entrada para as unidades residenciais deverá ser feita pela

lateral direita do bem protegido através de rota acessível e enclausurada.

O edifício  proposto ocupa praticamente todo o quintal,  demolindo  o anexo existente na parte

posterior  do lote e  suprimindo o  terraço posterior  à fachada dos fundos,  mas desta  vez não

suprime parte da edificação tombada, que agora se mantém integralmente com um afastamento

de 1,30 metros entre eles. 

Os acessos foram mantidos conforme apresentado anteriormente, da seguinte forma:
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 Para acesso dos veículos,  abertura  de vão na porção posterior  da garagem existente

fazendo a ligação direta ao subsolo por rampa descoberta com inclinação de até 20%; 

Imagem 02 – Corte BB indicando as intervenções para o acesso à garagem em pavimento de subsolo.
Fonte: Protocolo 0212/20.

 Para o acesso de pedestres,  que começa do nível  da rua,  propõem a eliminação dos

degraus contíguos ao portão lateral  e  substituição por  piso  rampado da edificação  ao

passeio.  Para  acesso  protegido  ao  edifício,  propõem a  instalação  de  jardineira  lateral

cobrindo a rampa com inclinação de 8% que liga o portão lateral original e o subsolo; 

Imagem 03 – Corte AA indicando as intervenções na entrada acessível em um dos afastamentos laterais.
Fonte: Protocolo 0212/20.

 Para  o  acesso  ao  bem  tombado,  ficam  mantidos  os  acessos  originais,  da  calçada  à

edificação, em piso rampado e escada em cimentado desempenado na cor de concreto,

sem corrimãos e guarda-corpo por não se tratar de trajeto principal. Porém, está sendo

proposta uma intervenção na escada existente,  que possui  largura reduzida,  conforme

imagens demonstradas abaixo:
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Imagem 04 – Vista da escada existente no acesso
pelo jardim do afastamento frontal.

Fonte: Vistoria para o dossiê realizada em
18/02/2019 pela DPCA.

Imagem 05 – Trecho em planta do acesso da
escada no jardim do afastamento frontal.

Fonte: Protocolo 0212/20.

Para a constituição das fachadas, quanto aos revestimentos, foram selecionados conforme os

critérios abaixo:

 Referencias de cores, texturas e materiais encontrados no bem protegido em questão;

 Pano de fundo conforme Contexto Urbano Consolidado da quadra; 

 Projeto de nova edificação, contíguo ao em Bem Protegido vizinho, aprovado junto ao 

CDPCM-BH em 31/10/2018 conforme Deliberação nº 078/2018 publicada em 06/12/2018. 

Informam que as cores claras e textura da fachada do bem tombado, assim como os elementos

cerâmicos dos telhados e a madeira nobre (peroba) presente no interior do imóvel definiram a

paleta das cores e materiais de acabamento e revestimento sugeridos para as fachadas do novo

volume proposto. Informam ainda que a utilização da cor cinza sugerida para revestimento das

fachadas faz referência à cor original  do imóvel e que,  o tom cinza presente nas pedras dos

embasamentos e amuradas do gradil da edificação, ficam valorizadas considerando as nuances

de cinza das fachadas e entorno. 

A fachada do bem protegido está proposta com pintura em tom cinza claro, cuja especificação é a

cor Cinza Medieval (C400-Suvinil), conforme demonstrado a seguir, em tom acima da proposta
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para  as  fachadas  do  edifício,  cujo  revestimento  pretendido  é  do  tipo  Ecogranito  cinza  claro,

material nobre, perene e sustentável. 

Imagem 06 – Revestimentos e tons propostos para a fachada do bem tombado e do edifício proposto.
Fonte: Protocolo 0212/20.

Os  elementos  vazados  cerâmicos,  propostos  para  composição  da  fachada  lateral  direita  do

edifício proposto, fazem alusão ao desenho encontrado nos gradis e esquadrias existentes no

bem  tombado,  conforme  informações  do  material  fornecido.  Informam  ainda  que  o  cobogó

cerâmico,  além  de  propiciar  uma  releitura  atualizada  do  desenho  dos  gradis,  permite  uma

integração de materiais  devido  à  presença marcante de telhados  cerâmicos encontrados nos

imóveis tombados da quadra em questão. 

Imagem 07 – Cobogó proposto para a fachada lateral direita.
Fonte: Protocolo 0212/20.

Também é usada  de referência a madeira da casa, encontrada nos pisos de taco, armários e

esquadrias  internas,  encontrada  na  proposição  de  esquadrias  e  brises  em  alumínio  com

acabamento amadeirado.

Há uma nota no memorial descritivo informando que os materiais propostos sugeridos poderão ser

alterados, se necessário for, conforme avaliação da Diretoria de Patrimônio deste Conselho, e que

vale  informar  que  todos os  materiais  sugeridos  atendem  aos  requisitos  das  normas  técnicas

aplicáveis. 
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Imagem 08 – Referência conjunta dos principais revestimentos propostos.
Fonte: Protocolo 0212/20.

A arquiteta  responsável  informa  também que,  quando  da  elaboração  do  projeto,  houve  uma

grande  preocupação  na  escolha  de  materiais  nobres,  sustentáveis  e  perenes  que  pudessem

valorizar o conjunto já edificado na quadra, o que também confere uma estética atemporal. Tanto

nas edificações tombadas quanto nas demais edificadas em datas distintas fica evidente o uso de

materiais de natureza distintas, porém todos eles aplicados de forma austera e harmoniosa. 

As  fotoinserções  consideradas  nesta  análise  são  aquelas  contidas  no  protocolo  0212/20,

considerando o mapa chave a seguir contido no memorial descritivo.
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Imagem 09 - Mapa chave das fotoinserções.
Fonte: Protocolo 0212/20. 

Esta Diretoria considera que as diretrizes estabelecidas para os lotes de bens tombados, assim

como para os conjuntos urbanos protegidos, são as ideais a serem seguidas para a manutenção

do patrimônio cultural do município com a menor interferência possível na fruição dos espaços,

dos bens protegidos, da ambiência e contexto em que se inserem. As propostas são avaliadas

caso  a  caso  em  função  das  diversas  e constantes  mudanças  que  a  cidade  sofre em  sua

ocupação, formas de viver, de se relacionar com os espaços, com suas áreas públicas e de uso

comum, e com a paisagem local e regional.

Entendemos que  o caso em questão, em função do contexto em que se insere e da ocupação

atual  já  consolidada  na  região,  não  apresenta  impacto  significativo  para  a  paisagem  local.

Entretanto, em função do descumprimento da diretriz altimétrica e por configurar um pano de

fundo  que  altera  a  percepção  do  bem  e  suprime  totalmente  o  seu  quintal,  interferindo

significativamente na visualização de uma de suas fachadas (fundos), entendemos ser necessária

a aplicação de medida compensatória.

Entendemos também que todas as intervenções referentes à casa tombada, seja internamente,

externamente, em seus acessos e nos acessos ao prédio, no jardim e no afastamento frontal,

incluindo o fechamento do lote,  deverão ser contemplados,  avaliados e aprovados em projeto

específico.  A  aprovação  do  projeto  de  restauro,  quanto  às  intervenções  nos  acessos  e  no

afastamento frontal, são condicionantes para a emissão do alvará de construção do edifício na

SUREG, e sua execução integral é condicionante para concessão da baixa de construção.
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3- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação deste Conselho

Deliberativo  do Patrimônio  Cultural  do  Município de  Belo  Horizonte  –  CDPCM/BH quanto  ao

edifício proposto em lote de bem tombado acima da diretriz altimétrica estabelecida.

Belo Horizonte, 20 de julho de 2020.

Bárbara Rabelo Bechelane
Arquiteta e Urbanista

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA
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