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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE ANÁLISE DE PROJETO DE LEVANTAMENTO COM MODIFICAÇÃO – ACRÉSCIMO 
DE BEM CULTURAL EM PROCESSO DE TOMBAMENTO SITUADO NA RUA CARVALHO DE ALMEIDA, 398, LOTE 
011, E DE EDIFICAÇÕES SITUADAS NAS RUAS BERNARDO MASCARENHAS, 366 LOTE 010, E RUA CONDE DE 
LINHARES, 373, LOTE 003, QUARTEIRÃO 003, PERTENCENTES AO CONJUNTO URBANO BAIRRO CIDADE 
JARDIM. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este relatório trata de projetos de intervenção que envolvem três edificações pertencentes a uma mesma quadra 

do Conjunto Urbano Cidade Jardim. O requerente, que já utiliza para casa de idosos duas das edificações (Rua 

Bernardo Mascarenhas, 366 e Rua Conde de Linhares, 373), alugou uma terceira, situada na Rua Carvalho de 

Almeida, 398. A intenção é interligar as três casas, ampliando os espaços.  

As duas primeiras casas não apresentam interesse cultural específico e a terceira, que está sendo anexada ao 

empreendimento, está em processo de tombamento, com dossiê de tombamento concluído, o qual será também 

objeto de análise e deliberação por parte do CDPCM/BH. 

O inquilino abriu na SUREG um único processo nº 01-023300-20-3, para a regularização três casas o qual se 

refere a Levantamento com Modificação – Acréscimo. A convocação desse processo foi enviado a esta DPCA que 

aguarda posicionamento desse CDPCM/BH para emitir resposta sobre o projeto. 

ANÁLISE 

A Deliberação 038/2013 que protegeu o Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza definiu a diretriz altimétrica para os 

imóveis sem interesse de preservação em 9,0 m. Para a aqueles para os quais foram abertos processos de 

tombamento ou tombados, foi definida a altura máxima referenciada à própria edificação.  

Além das diretrizes altimetrias, foram fixadas diretrizes gerais para todo o conjunto urbano , além de diretrizes 

específicas para os imóveis em processo de tombamento: 

DIRETRIZES ESPECÍFICAS 

1. É vedada a construção de elementos que impeçam ou reduzam a visibilidade do bem tombado, conforme previsto no art. 
17 da Lei Municipal n.º 3.802 de 06 de julho de 1984. Sendo assim, os fechamentos frontais deverão ser constituídos 
gradis ou elementos vazados, sendo permitida a construção de muros com no máximo 80 cm de altura. Esta diretriz é 
sugerida para os demais imóveis pertencentes ao perímetro de proteção do conjunto urbano. 

2. Internamente, recomenda-se a manutenção dos revestimentos e elementos construtivos originais e qualquer intervenção 
deverá ser submetida à análise do CDPCM/BH. 

3. Os painéis artísticos existentes nos imóveis protegidos deverão ser mantidos nos locais de origem e preservados em bom 
estado de conservação, sendo, portanto, necessário serem empreendidas obras de restauração com acompanhamento 
técnico adequado e aprovação do CDPCM/BH. 

4. As propostas de intervenção/restauração para os imóveis deverão respeitar os elementos característicos das respectivas 
linguagens arquitetônicas e serem apreciados pelo CDPCM/BH. 

5. Aspectos referentes à restauração dos imóveis serão definidos a partir de vistoria prévia, com supervisão da equipe 
técnica da Diretoria de Patrimônio Cultural. 

6. Diretriz Especial de Projeto (DEP) para o complexo arquitetônico e paisagístico da Superintendência Federal de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais: A Superintendência deverá elaborar um Plano Diretor para o 
complexo a fim de nortear as futuras expansões, otimizar a distribuição dos usos nas edificações existentes, evitar novas 
supressões das árvores, propor uma ordenação dos novos plantios e evitar a descaracterização das edificações com 
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interesse para proteção. O Plano Diretor deverá conter a identificação e o histórico de todas as edificações, levantamento 
topográfico e mapeamento georreferenciado dos indivíduos arbóreos existentes. Não será 

7. permitida nenhuma nova edificação, intervenção ou demolição dos imóveis já existentes, bem como a supressão de 
árvores, sem a prévia aprovação do CDPCM-BH. 

DIRETRIZES GERAIS 

1. A área total permeável nos imóveis não poderá ser inferior a 30% da área do lote. 

2. As espécies arbóreas existentes não poderão ser suprimidas sem prévia autorização do CDPCM-BH, sendo obrigatória, 
no caso de supressão, a reposição de nova espécie no mesmo imóvel. 

3. O afastamento frontal mínimo da edificação, a partir do alinhamento da via pública é de 10 metros, sendo 5 metros para 
os lotes de esquina. 

4. Os afastamentos laterais e de fundo mínimo das edificações são de 3 metros, vedada a construção na divisa. 

5. A área delimitada pelo afastamento frontal mínimo das edificações será obrigatoriamente ajardinada, permitindo-se a 
impermeabilização máxima de 25% da área do afastamento frontal, exclusivamente para acessos de veículos e guaritas. 

6. As áreas revestidas de piso intertravado poderão ser computadas na área permeável, até o limite máximo de 10% da 
área total permeável permitida para o lote. 

7. No fechamento frontal dos lotes edificados só serão admitidos elementos vazados ou transparentes que garantam a 
visibilidade dos jardins a partir dos logradouros públicos. 

8. Elementos sem permeabilidade visual só serão permitidos para a contenção de terreno natural ou com altura máxima de 
80 centímetros acima do terreno natural. 

9. Sugere-se que os equipamentos culturais e de educação existentes no bairro Cidade Jardim sejam agentes de promoção 
do conjunto urbano. 

10. Todos os imóveis inseridos no perímetro do Conjunto Urbano ficam sujeitos à regulamentação de engenhos de 
publicidade e padronização das calçadas conforme a deliberação N.º 109/2004. Publicação no DOM, em 18/09/2004. 

 

As edificações a serem analisadas são mostradas no mapeamento cultural abaixo. As duas primeiras estão 

marcadas com as letras “A” e “B” e a terceira com a letra “C”.  

 

 
No mapa acima, o polígono vermelho indica os limites do lote da edificação em processo de tombamento. O limite azul 
indica os três lotes envolvidos no projeto analisado. As indicações de estrela trata-se de imóveis com processo de 
tombamento aberto. Os imóveis com fundo hachurado possuem diretriz altimétrica de 9,0 metros para novas construções 
e os imóveis com fundo cinza possuem altimetria definida pela legislação urbanística. Fonte: Mapeamento DPCA, 2020. 

B 

A 

C 
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Vista aérea da edificação, assinalada com contorno amarelo. Fonte da fotografia: Google Eart, 2028.  

 

 

 

 
Planta de situação conforme material do requerente.  
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Para as duas primeiras casas que não apresentam interesse cultural específico, elaboramos um quadro resumo 

da situação do projeto quanto ao cumprimento das diretrizes de proteção do patrimônio cultural, definidas pelo 

CDPCM/BH por meio da deliberação nº 038/2013. Foram ressaltadas apenas as diretrizes que se aplicam a cada 

caso: 

Casa A (Rua Bernardo Mascarenhas, 368 lote 010, sem interesse específico): 

    

 

Casa A - Rua Bernardo Mascarenhas, 368 (sem interesse cultural específico) 

DIRETRIZ PROPOSTO/ EXISTENTE SITUAÇÃO 

Diretriz 1 
30% de área permeável 

27,32% Não atende 

Diretriz 3 
Afastamento frontal mínimo de 10,0 m 

Há garagem no nível da rua coberta com laje que não 
consta em projeto aprovado original. 

Não atende 

Diretriz 4 
Afastamentos laterais e de fundo mínimo de 
3 metros, vedada a construção na divisa. 

Área de refeitório e passarela em estrutura metálica 
coberta com policarbonato construídos no 
afastamento. 

Não atende 

Diretriz 5 
Impermeabilização máxima de 25% da área 
do afastamento frontal, 

Acessos impermeabilizados sobre área gramada 
superior a 25% 

Não atende 

Diretriz 7 
Gradil vazados ou transparentes  

Construção para contenção de terreno natural, 
prevista na diretriz nº 8. 

Atende 
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Casa B (lote 003, sem interesse especifico): 

    

  

Casa B - Rua Conde de Linhares, 373 (sem interesse cultural específico) 

DIRETRIZ PROPOSTO/ EXISTENTE SITUAÇÃO 

Diretriz 1 
30% de área permeável 

18,10%  Não atende 

Diretriz 3 
Afastamento frontal mínimo de 10,0 m 

Afastamento frontal menor que 10,0m, no 
projeto original de 1959. 

Não atende, 
mas está 
regular 

Diretriz 4 
Afastamentos laterais e de fundo mínimo de 
3,0 metros, vedada a construção na divisa. 

A garagem no 1º pavimento foi construída na divisa 
lateral; 
Há construções no afastamento e na divisa de 
fundos. 

Não atende 

Diretriz 5 
Impermeabilização máxima de 25% da área 
do afastamento frontal, 

Acessos impermeabilizados sobre área 
gramada inferior a 25%. 

Atende 

Diretriz 7 
Gradil vazados ou transparentes  

 

Gradil sem permeabilidade, não aprovado 
anteriormente. 

Não atende 
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Casa C (lote 011, em processo de tombamento): 

Para a casa C, em processo de tombamento, é importante contextualizar os fatos que precederam a apresentação 

desse projeto de regularização. Conforme relato no dossiê de tombamento, houve diversas obras irregulares e 

descaracterizantes, realizadas a partir de 2011. A maior parte dessas obras foi feita pelo inquilino anterior (Vitelos, 

restaurante), sem o conhecimento do poder público. 

O inquilino atual (Exclusive Idade), que apresenta o projeto de regularização, alugou o imóvel em setembro de 

2019 e também iniciou obras irregulares visando a adaptação do imóvel a casa de idosos.  O histórico dos contatos 

do requerente com a DPCA sobre esse imóvel, a partir de 2019, é o seguinte: 

Em 22 de agosto de 2019 a arquiteta Ângela Beatriz, tendo conhecimento de que se tratava de imóvel em 

processo de tombamento, realizou atendimento presencial nesta DPCA sendo orientada sobre a necessidade de 

apresentação e aprovação prévia na DPCA e CDPCM/BH de projeto de intervenção e restauração; 

Em setembro a Exclusive Idade alugou o imóvel; 

Em 06 de dezembro de 2019 a DPCA recebeu e-mail da Gerência da fiscalização da Centro-Sul informando sobre 

reformas em andamento na edificação. 

Em 13 de dezembro de 2019 a DPCA informou à fiscalização que se tratava de imóvel em processo de 

tombamento, sem projeto aprovado na DPCA ou CDPCM/BH. 

Em 16 de dezembro foi lavrado o Auto de Embargo das obras. 

Em 07 e em 20 de janeiro de 2020 foram protocolados nesta DPCA sob nºs 013/2020 e 051/2020 o projeto em 

análise, o qual também foi protocolado na SUREG. 

Em 04 de fevereiro de 2020 a DPCA realizou vistoria com levantamento fotográfico da edificação, seguindo a 

diretriz nº 5 que prevê vistoria prévia à aprovação de projeto de intervenção.  

Em 06 de março de 2020 foi realizado atendimento presencial nesta DPCA com a presença de técnico desta 

DPCA, representante do atual locatário (Empresa Exclusive Idade) e da arquiteta Ângela Beatriz.  

Em 09 de março de 2020, a Exclusive Idade protocolou sob nº 0205/2020 complementação do relatório fotográfico. 
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Casa C - Rua Carvalho de Almeida, 398 (em processo de tombamento) 

DIRETRIZ PROPOSTO/ EXISTENTE SITUAÇÃO 

Diretriz 1 
30% de área permeável 

31,24% Atende 

Diretriz 3 
Afastamento frontal mínimo de 5,0 m 

Afastamento frontal menor que 5,0 m, regular 
conforme projeto original de 1959. 

Não atende, mas 
está regular 

Diretriz 4 
Afastamentos laterais e de fundo mínimo de 
3 metros, vedada a construção na divisa. 

Construção de anexo no afastamento lateral, com 
obras em andamento embargada. 

Não atende 

Diretriz 5 
Impermeabilização máxima de 25% da área 
do afastamento frontal, 

Acessos impermeabilizados sobre área 
gramada inferior a 25%. 

Atende 

Diretriz específica 1 
Adotar gradis ou elementos vazados, 
permitida a construção de muros com no 
máximo 80 cm de altura. 

Gradil em elementos de vidro que interferem na 
visibilidade do bem cultural 

Não atende 

Diretriz específica 2 
Recomendada a manutenção dos 
revestimentos e elementos construtivos 
originais 

A edificação sofreu grande descaracterização das 
fachadas voltadas para a parte interna, com 
elementos que obstruem a visibilidade em 
desconformidade com o art. 17 da Lei 3802/84. 

Não Atende 

Diretriz específica 4 
Proposta de intervenção/restauração deve 
respeitar os elementos característicos da 
linguagem arquitetônica, apreciados pelo 
CDPCM/BH. 

O projeto atual não se conforma à linguagem 
arquitetônica modernista. A proposta em 
apreciação pelo CDPCM/BH. 

Não atende 

Diretriz específica 5 
Necessidade de vistoria prévia à restauração 

 

Em 04/02/2020 a DIPC realizou vistoria na 
edificação, tendo sido concluído o dossiê de 
tombamento com diretrizes a serem apreciadas pelo 
CDPCM/BH 

Procedimento 
atendido 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A DPCA entende que a partir da análise conjunta dos imóveis A, B e C, e no caso seja tombado o imóvel C, deveria 

ser sopesado as ganhos e perdas para o patrimônio cultural, a partir de  flexibilizações sem contrapartidas das 
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construções nos afastamentos e o percentual de área permeável dos imóveis A e B. Sugerimos, contudo, que para 

o imóvel B seja avaliada especificamente a questão do gradil que não apresenta permeabilidade visual, sendo a 

única casa da face de quadra com muro alto e impermeável. 

As flexibilizações que a DPCA propõe para os projetos dos imóveis A e B se somaria à diretriz de livre adaptação 

dos espaços internos da casa C, podendo ser mantida a remoção de paredes e a nova disposição de banheiros e 

serviços. Da mesma forma, poderia ser analisada a proposição de eventual novo anexo, com solução mais 

respeitosa em relação aos volumes originais. 

As flexibilizações acima propostas estariam vinculadas ao cumprimento das diretrizes propostas no dossiê de 

tombamento da casa da Conde de Linhares, 398. A DPCA entende que deva ser deliberada a restauração completa 

das volumetrias externa, referenciada ao levantamento fotográfico de 2011. Tal restauração envolveria as diretrizes 

sugeridas no dossiê de tombamento, assim como as demais diretrizes aplicáveis ao Conjunto Urbano Bairro 

Cidade Jardim, conforme deliberação nº 038/2013. 

  

 

Belo Horizonte, 22 de junho de 2020 

 
 

Arquiteto Teodoro Magni 
DPCA/FMC 

 


