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RELATÓRIO DE ANTEPROJETO ADAPTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 
876, LOTE 001, QUARTEIRÃO 022, TERCEIRA SEÇÃO URBANA, PERTENCENTE AO CONJUNTO URBANO 

PRAÇA RAUL SOARES/ AVENIDA OLEGÁRIO MACIEL. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Trata-se de edificação do antigo posto de gasolina Indaiá, situado na Avenida Olegário Maciel, 876, 

lote 001, quarteirão 022 com frentes para a Praça Raul Soares. A edificação possui processo de 

tombamento aberto nº 01.002.106.14.49, pertencente ao Conjunto Urbano Praça Raul Soares/ 

Avenida Olegário Maciel, protegido em 2008. 

 
Figura 1 – Localização. 

O lote 001 abriga unidades independentes, organizadas em edificações interligadas, construídas 

em anos diferentes, não tendo sido encontrado o projeto original do Posto de Gasolina. Embora no 

Portal de Edificações da Prefeitura e nos projetos antigos se faça referência a dois lotes com áreas, 

cada um, de cerca de 500 m², o cadastro de IPTU informa um único índice cadastral, para um único 

lote com área total de 970 m², pertencente a um mesmo proprietário. Consta baixa em 1940, que 

ao que parece se trata apenas de baixa da edificação art déco na esquina de Avenida Augusto de 

Lima e Rua Santa Catarina. Para efeito de nossa análise dividimos as edificações conforme a figura 

2 abaixo: 

 

Figura 2 – Esquema das subdivisões do lote 001, com três unidades independentes. As porções 2 e 3 não 
estão envolvidas na proposta apresentada, embora a porção 3 se trate de edificação em processo de 
tombamento. 

Mercado 
Central 
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As edificações desse lote foram objetos de projetos de modificação datados de 1948 e de 1955, os 

quais envolveram tanto a edificação do antigo posto de gasolina Indaiá (porções 1A, 1B e 1C), 

quanto a edificação art déco na esquina de Avenida Augusto de Lima e Rua Santa Catarina (porção 

3). Tanto o antigo Posto Indaiá quanto a edificação art déco são objetos do processo de tombamento 

em andamento. 

A partir de 2009 constatou-se que as porções 1B e 2 sofreram intervenções irregulares nas fachadas 

da Rua Santa Catarina e da Praça Raul Soares com a substituição na estrutura de cobertura e do 

entelhamento cerâmico. A porção 3 também sofreu intervenção no telhado. 

   
  

   
Figura 3 – Evolução da fachada voltada para a Rua Santa Catarina, (porções 2 e 3). As fotografias mostram 
as etapas da intervenção irregular (abril de 2011, outubro de 2013, maio de 2014 e março de 2017), as quais 
ocorreram após a abertura do processo de tombamento. 

 

   
Figura 4 – Situação da porção 2 voltada para a Praça Raul Soares em 2009 (esquerda) e após intervenção 
2013 (direita). A fachada foi descaracterizada com a construção irregular de uma nova cobertura mais alta 
que a anterior. As extremidades das tesouras metálicas ficaram aparentes na fachada voltada para o 
estacionamento. 



Página 3 de 10 
                    
 
 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público 

 

 
Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060 

Belo Horizonte - MG – Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br 
 

ANÁLISE 

O anteprojeto para adaptação do antigo posto Indaiá envolve o primeiro pavimento das porções 

indicadas como 1A, 1B e 1C, a serem adaptadas como loja da rede de farmácias Araújo. O 

tratamento das fachadas envolve também o segundo pavimento das porções 1A e 1B. A porção 1C 

é espaço aberto a ser utilizada como estacionamento privativo da nova loja. 

A primeira versão da proposta foi analisada pela DPCA tendo sido solicitado o tratamento de toda 

a volumetria externa das edificações do lote, uma vez que apresentam conexões plásticas e 

funcionais. Contudo, o proponente alegou que por se tratar de proprietários diferentes, o tratamento 

da edificação como um todo ficaria inviabilizado. 

A proposta inicial foi reapresentada com algumas adaptações. Prevê a adaptação do primeiro 

pavimento das porções 1A, 1B e 1C. Para tanto, serão suprimidos os antigos boxes de manutenção 

de automóveis e suprimidas as valetas de troca de óleo existentes no piso do primeiro pavimento 

dessa porção 1B. Esse espaço, assim como o espaço 1A será utilizado como exposição de 

mercadorias da drogaria Araújo e serão fechados externamente com vidro temperado transparente. 

Os pisos serão em porcelanato e as paredes pintadas, assim como o teto será em placa de gesso. 

O espaço aberto da porção 1C será destinado a estacionamento de clientes, sendo proposto o piso 

em concreto polido. 

Na análise de proposta anterior a DPCA recomendou alguns procedimentos dos quais foram 

incorporados os seguintes:  

• A não utilização de pintura acrílica nas fachadas, uma vez que o reboco original é 

provavelmente do tipo sílex, solução também presente em outras edificações 

contemporâneas na cidade, como o Ed. Randrade. Sendo assim, foi solicitada prospecção 

para identificação do traço do reboco, recompondo as partes danificadas com o mesmo tipo 

de argamassa original, reconstituindo a sua textura e removendo toda a tinta acrílica e 

eventuais emendas feitas com massa de cimento forte. Se for o ocaso, propor pintura com 

tinta mineral a base de silicato (Ibratin e Kröten, p. e); 

• A preservação do mezanino curvo existente na parte interna da porção 1A. 

 

Para minimizar a questão da fachada da porção 1B, voltada para a praça, o proponente apresentou 

solução de uma cortina de brise metálico, conformando estrutura independente de cor neutra, que 

recobriria a fachada original. Nesse particular, foi manifestado o compromisso de remoção desse 

brise quando for realizada a restauração completa da edificação, o que envolveria todas as unidades 

independentes construídas no lote. 

A DPCA entende que, em termos gerais, a proposta de adaptação do antigo Posto Indaiá para 

abrigar o uso pretendido é passível de aprovação, embora seja necessário resolver questões de 

projeto, das quais ressalta as seguintes: 
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• Uma vez que não se trata de simples reforma, e não há documento de baixa envolvendo 

todas as unidades da edificação, deverá ser avaliada a necessidade de abertura de processo 

na SUREG para projeto de modificação; 

• Os desenhos do anteprojeto trataram de recortes da edificação que envolveram apenas a 

unidade objeto da proposta. O projeto definitivo de adaptação e de restauração deverá 

envolver todas as edificações do lote 001 e virem acompanhadas da documentação exigida 

pela DPCA; 

• O proprietário(s) deverá(ão) iniciar gestões para adequar e regularizar junto à SUREG e à 

DPCA a reversão e/ou regularização das intervenções realizadas nas edificações do lote 

001; 

• A solução apresentada para as instalações sanitárias e para o DML não atendem às normas 

de acessibilidade. O projeto final deverá apresentar nova solução que seja adequada às 

exigências das legislações de acessibilidade, garantindo o livre acesso a todos os usuários 

aos espaços da edificação; 

• O fechamento com brise da porção 1B, admitida como solução provisória, ficaria sujeita a 

ser removida quando da implementação de nova diretriz a ser deliberada na conclusão do 

processo de tombamento da edificação; 

• A DPCA recomenda que caso seja aprovada a instalação de cortina de brise na porção 1B, 

fique vedada a afixação de engenhos, fotografias, cartazes ou mensagens nesse brise; 

• Os engenhos de publicidade propostos nas fachadas deverão ser objeto de análise em 

processo de licenciamento específico; 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Incorporo a este relatório alguns microfilmes e parte do material protocolado pelo proponente. O 

restante do material protocolado pelo requerente se encontra em arquivos anexos. 

 
 

Belo Horizonte, 09 de novembro de 2020. 
 
 
 
 
 

Arquiteto Teodoro Magni 
DPCA/FMC 
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ANEXOS: 

 

 

Vista atual do antigo Posto Indaiá, a partir da Praça Raul Soares. 

 

 

 

 

Vista a partir da esquina de Rua Santa Cataria e Avenida Augusto de Lima. Fonte: Google, 2009. 
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Vista da edificação a partir da Avenida Augusto de Lima. Fonte: Google, 2009. 

 

 
Figura 12 - Prancha do projeto de acréscimo de 1948. Notar a proposta de tratamento unitário da fachada da 
Avenida Augusto de Lima, envolvendo o antigo Posto Indaiá e a edificação art déco da esquina com Rua 
Santa Catarina. Fonte: PBH. 
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Projeto original da edificação srt déco na esquina de Avenida Augusto de Lima e Rua Santa 

Catarina. Construtora Alcindo Vieira, 1940.  

 
Projeto para a edificação de esquina da Avenida Augusto de Lima e Rua Santa Catarina. Fonte: PBH. 

 
Planta do Posto Indaiá. Projeto de modificação, 1948. 
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Prancha 2/5 do anteprojeto de adaptação, em análise. 

 

 
Prancha 3/5 do anteprojeto de adaptação, em análise. 
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Simulação de vista a partir da Praça Raul Soares, apresentada pelo proponente. 

 

 
Simulação de vista a partir da Praça Raul Soares, apresentada pelo proponente. 
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Simulação de vista da Avenida Augusto de Lima apresentada pelo proponente 

 
 
 
 

 
O mezanino interno. Levantamento do requerente. 


