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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE A LEVANTAMENTO DO ACRÉSCIMO, COM PROJETO DE 

MODIFICAÇÃO, EM TERRENO COMPARTILHADO COM O BEM CULTURAL TOMBADO SITUADO À RUA 

DOS GUAICURUS, 471 (LOTES 002, 007, 011, 012; QUARTEIRÃO 022; ZONA FISCAL 001), 

INSERIDO NO PERÍMETRO DO CONJUNTO URBANO RUA DOS CAETÉS E ADJACÊNCIAS 

 

 

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Este Relatório Técnico refere-se à análise do complexo arquitetônico constituído pela 

Escola Municipal de Educação Profissionalizante Caio Líbano Soares, pela Unidade Municipal de 

Ensino Infantil Central, pela U.A.N. (Unidade de Alimentação e Nutrição) e por uma biblioteca. 

O empreendimento ocupará os lotes 002, 007, 011 e 012 do Quarteirão 22, 1ª Seção 

Urbana, em terreno inserido no perímetro do Conjunto Urbano da Rua dos Caetés e Adjacências, 

e compartilhado por bem cultural tombado - a casa da Rua dos Guaicurus, 471 - situado no lote 

012. Segue um breve histórico do caso: 

 

► Em 17/06/2015 o Estudo de Impacto de Vizinhança do empreendimento (OLEI259U-2014), 

contendo uma proposta arquitetônica preliminar, foi submetido à análise do CDPCM-BH, sendo 

aprovado com condicionantes, conforme deliberação 079/2015, abaixo citada: 

 

Deliberação n.º 079 / 2015 
Apreciação e deliberação de projeto de nova edificação, lindeira a bem tombado, situado na 
Rua dos Guaicurus, 467, Avenida Santos Dumont, 472 e Rua Rio de Janeiro, 106 - Escola 
Municipal de Educação Profissionalizante Caio Líbano e UMEI Central pertencente ao 
Conjunto Urbano Rua dos Caetés e Adjacências. Relatora: Márcia Mourão Parreira Vital; 
 
- Deliberou pela aprovação do projeto apresentado considerando, para avaliação por parte 
da Diretoria de Patrimônio Cultural / DIPC, a observância aos apontamentos sobre o projeto 
de restauro pela Diretoria. O Conselho deliberou que a edificação prevista na Rua dos 
Guaicurus não deverá ter afastamento frontal na face voltada para a Rua Rio de Janeiro de 
maneira a ganhar o mesmo afastamento junto ao bem tombado. Deliberou, também, pela 
reconstrução e preservação obrigatórias da escada original, garantido-se a alternativa de 
acesso ao alpendre da casa, através do portão que compõe seu gradil e fechamento 
frontais. O fechamento do lote onde será implantada a edificação de cinco pavimentos não 
poderá representar empecilho à visibilidade do bem tombado, em especial a partir da 
esquina da Rua Rio de Janeiro com Rua dos Guaicurus. 

 
 

► Posteriormente o empreendimento obteve Atestado de Cumprimento de parte das diretrizes 

para Licenciamento Urbanístico – PLU Nº 127.298/14, viabilizando a abertura do processo de 

edificação na SUREG. 
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► Contudo, em 2017 foi protocolizada na DPCA outra proposta de ocupação para a casa 

tombada, acompanhada de criterioso projeto de restauro, com minucioso diagnóstico do estado de 

conservação e mapeamento de danos. Este novo projeto previa, além da restauração da casa, a 

construção de um pequeno anexo aos fundos do terreno, com vistas a abrigar atividade museal e 

a sede da APROSMIG (Associação das Prostitutas de Minas Gerais). Após alguns ajustes e 

correções, o projeto desenvolvido pela Temporis Consultoria, foi aprovado pela DPCA em 

10/07/2018 (Ofício DPAM/EXTER nº 697/2018). Cabe ressaltar, ainda, que ele foi viabilizado 

mediante recursos de contrapartida do CDPCM-BH relativa à aprovação do projeto de nova 

edificação na Rua Gonçalves Dias, esquina com Rua Ceará, (lotes 001, 002 e 002Y, quarteirão 

005, 06ª seção urbana), conforme Deliberação nº169/2016 do CDPCM-BH.  

 

 

 

 

 

 

 

Maquete eletrônica do 

projeto de restauro 

contratado pela 

ASPROMIG, e aprovado 

pela DPCA em 2018. 

 

Fonte: material fornecido 

pelos interessados à época 

da análise do projeto 

 

 

► Porém, em 09/10/2019 - mais de quatro anos após a análise do EIV pelo CDPCM-BH - o 

projeto do Complexo Educacional da Escola Municipal de Educação Profissionalizante Caio 

Líbano Soares, e da Unidade Municipal de Ensino Infantil Central, voltou ao horizonte das análises 

da DPCA através do envio, pela SUREG, da Convocação 489/19 (processo de edificações nº 01-

011261/18-66).  

► Após algumas complementações solicitadas pela DPCA, e tendo em vista o tempo transcorrido 

desde a última análise, bem como a magnitude das intervenções, o projeto foi pautado para a 

reunião do CDPCM-BH prevista para sessão ordinária de 19/02/2020. Contudo, o assunto foi 

retirado de pauta a pedido da Conselheira Relatora que, acompanhando o entendimento da DPCA 
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acerca das necessidades de significativos ajustes no projeto, sugeriu que as soluções fossem 

previamente discutidas com a SUDECAP antes de nova submissão ao Conselho. 

► Foi iniciada então uma interlocução continuada entre a DPCA e a SUDECAP, juntamente com 

a empresa responsável pela elaboração do projeto – a Urbe Consultoria e Projetos LTDA - com 

vistas a promover algumas adequações que proporcionassem uma maior harmonização das 

novas edificações com a casa tombada e o seu entorno imediato.  

►Em 16/12/2020 a SUREG encaminhou à DPCA a Convocação 208/2020-4 (processo 01-

011261-18-66) contendo reformulações do projeto arquitetônico. Contudo, uma vez que a 

documentação anexada ao SIATU não incluía todas as alterações já realizadas pela SUDECAP, o 

material foi posteriormente complementado por email à DPCA em 13/01/2021. 

 

Tendo em vista o exposto acima, encaminhamos o novo projeto arquitetônico à análise e 

deliberação do CDPCM-BH.   

. 

2 - A CASA DA RUA DOS GUAICURUS, 471 

 

A edificação em tipologia residencial, projetada em 1907, apresenta estilo eclético da 1ª 

fase com influência Neoclássica. É de autoria do arquiteto Edgard Nascentes Coelho, desenhista 

da Comissão Construtora, que projetou importantes edificações na cidade. O tombamento 

municipal definitivo do imóvel ocorreu em 1995. A casa foi incorporada ao Conjunto Urbano da 

Rua dos Caetés e Adjacências em 1998, quando o perímetro de proteção deste foi ampliado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aérea com a localização 

da edificação. Fonte: Google 

Maps. 
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Fragmento do Microfilme da casa da Rua dos Guaicurus, 471 – fachada frontal. Fonte: APCBH 
 
 

 

Microfilme da casa da Rua dos Guaicurus, 471. Fonte: APCBH 
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Casa tombada da Rua dos Guaicurus, 471 – Fonte: IEPHA-MG, 1985. 

 

 

 

Mapeamento cultural da DPCA com a indicação do bem cultural.  
Fonte: mapeamento cultural/DPCA. 
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Tendo em vista um histórico de anos de abandono da casa pelos então proprietários - 

período em que a DPCA, o CDPCM-BH e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais atuaram 

em diversas tentativas para viabilizar a restauração do imóvel - em 2008 a edificação foi declarada 

como de utilidade pública, passando a ser de propriedade da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte. Conforme o Artigo 2º do Decreto nº. 13.265, de 13/08/2008, “a desapropriação de que 

trata o art. 1º deste Decreto destina-se a permitir ao Executivo a implantação de unidades 

municipais de educação infantil”.  

 

3 - O PROJETO 

 

O programa arquitetônico do complexo educacional prevê, além da E.M. e da U.M.E.I., a 

implantação de uma U.A.N. (Unidade de Alimentação e Nutrição), de uma Biblioteca e de um pátio 

entre os blocos. 

O projeto, encaminhado à DPCA pela SUREG em 16/12/2020, via procedimento de 

interface, foi desenvolvido pela Urbe Consultoria e Projetos LTDA, sendo assinado pela arquiteta 

Simone Teixeira Lemos (CAU 944289), com supervisão da SUDECAP, e teve como referência o 

EIV aprovado com condicionantes pelo CDPCM-BH em 2015. 

Conforme já mencionado, o complexo ocupa os lotes 002, 007, 011 e 012 do Quarteirão 

22, 1ª Seção Urbana, num terreno que soma 1.890,00 m2 de área (terreno CP). 

O Complexo é composto por 4 blocos, sendo dois existentes (um deles a casa tombada da 

Rua dos Guaicurus) e duas novas edificações (além de um bloco de ligação), totalizando 5.471,70 

m2 de área bruta construída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmento da planta CP 020024M, com indicação dos lotes do empreendimento.  

Fonte: SUREG. 
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Implantação geral. Fonte: material fornecido por email pelos interessados. 
 

 

A seguir apresentaremos uma descrição arquitetônica do empreendimento. Cabe 

esclarecermos que este Relatório não fará uma avaliação técnica de todos os aspectos já 

contemplados no EIV aprovado com condicionantes em 2015, particularmente a implantação 

geral, a volumetria dos blocos e os usos previstos em cada um deles. Como esclarecido pela 

SUDECAP, devido à ausência de contrato ativo entre a URBE e esta Superintendência, a 

empresa não poderia desenvolver novos produtos, o que inviabiliza alterações mais significativas 

deste projeto.  

Neste sentido, este Relatório técnico irá focar essencialmente os aspectos que foram 

passíveis de reformulação durante as discussões entre a DPCA, a SUDECAP e a Urbe 

Consultoria e Projetos LTDA. Tais aspectos são aqueles afeitos, particularmente, às soluções de 

ligação entre blocos, aos tratamentos das fachadas (no que se refere à paleta de cores, e não aos 

materiais, que não seriam passíveis de alteração), aos gradis e a outros aspectos pontuais do 

projeto. 
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3.1. - O Bloco 1: 

 

Este bloco consiste em edificação existente, com frente para a Avenida Santos Dummont. 

Trata-se de edifício comercial que conta com subsolo mais 7 pavimentos, além da casa de 

máquinas e caixa d’água. Neste prédio está prevista a implantação da E.M.E.P. Caio Líbano 

Soares. Segundo o memorial descritivo, o bloco possui 3091,87m2 de área construída. No 

subsolo, além do estacionamento, temos as principais ligações com os outros 3 blocos, através de 

rampas e de um pátio interno. Pelo térreo é feito o acesso dos alunos e dos funcionários.  

O projeto de intervenções no Bloco 1 está, em linhas gerais, muito similar ao que foi 

analisado pelo CDPCM-BH em 2015. A sua interferência sobre a edificação tombada se restringe 

à sua fachada posterior, voltada para o pátio interno do empreendimento. Contudo, a distância 

significativa em relação aos fundos da casa protegida - mais de 10 metros - reduz a abrangência 

deste impacto na perspectiva do pedestre.  

 

 

 

 

 

Vista da Rua dos Guaicurus, 

em frente à casa tombada. 

Podemos visualizar a 

edificação que abrigará o 

bloco 1 (em destaque). 

 

Fonte: Street-view do 

Google. Ago/2019  

 

No que se refere aos revestimentos das suas fachadas, não foi alterada a especificação já 

prevista em 2019, abaixo citada: 

 

- Pintura em texturatto clássico Suvinil, nas cores verde pistache e cinza médio; 

- Faixas horizontais com efeito de concreto aparente com resina semi-brilho; 

- Portas de enrolar em esmalte acetinado Suvinil Azul D. Rey; 

- Esquadrias com vidros comuns de 4mm.  
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Contudo, as maquetes eletrônicas apresentadas na Convocação de 2020 mostram que a 

fachada posterior (que faz pano de fundo à casa tombada) está inteiramente em tons de cinza. A 

DPCA entende que deva ser mantida esta mesma paleta, mais neutra, sugerindo, para a fachada 

posterior: 

 

● panos das fachadas: intercalar tonalidades de cinza seco, mais escuro e mais claro, em lugar 

do verde pistache. A definição exata da cor a ser utilizada deve ser previamente discutida com a 

DPCA. Poderão ser mantidas as faixas horizontais com efeito de concreto aparente, a critérios 

dos interessados;  

● esquadrias: Coral Musgo Enevoado, com acabamento acetinado ou semi-brilho (já previsto no 

bloco 3). 

● Vidros: devem atender à Portaria Conjunta SMPU/SMC/FMC nº 003/2019, respeitando o limite 

máximo de 14% (quatorze por cento) de índice de refletividade e ser incolores. 

 

A fachada frontal para a Avenida Santos Dumont, com menor abrangência sobre a 

edificação tombada, pode seguir a especificação prevista em projeto. 

 

 

 

Ao lado: representação da fachada frontal do Bloco 1, voltada para a 
Avenida Santos Dumont. Acima: Maquete eletrônica mostrando a 
relação entre a fachada posterior do bloco 1 e a casa tombada. 
Fonte: material fornecido pelos interessados 



 

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 
pág. 10 de 19 

 

 

3.2. - O Bloco 2: 

 

Este bloco consiste em projeto de nova edificação, desenvolvida em 2 pavimentos, voltada 

para a Rua Rio de Janeiro e geminada, aos fundos, com o Bloco 1. Segundo o Memorial 

Descritivo, a edificação terá 746,62m2 m2 de área construída. No primeiro nível, está prevista a 

U.A.N, com acesso de serviço/carga/descarga pela rua, e acesso interno dos alunos pelos blocos 

1 e 3. O segundo nível receberá a biblioteca e a brinquedoteca, que poderão ser acessadas por 

uma ligação com o bloco 1, ou direto pela rua, através de uma rampa. Tanto a U.A.N. quanto a 

biblioteca serão compartilhadas pelas duas escolas. 

Este projeto também está muito similar ao que foi analisado pelo CDPCM-BH em 2015 e 

consiste no bloco com menos interferências diretas sobre a ambiência imediata da casa tombada 

à Rua dos Guaicurus, 471. No que se refere aos revestimentos das suas fachadas, não foi 

alterada a especificação de materiais já prevista em 2019, abaixo citada: 

- Fachada frontal: pintura em texturatto clássico Suvinil na cor cinza médio, faixas verticais 

em painel de ardósia e coroamento em efeito de concreto aparente com resina semi-brilho. O 

equipamento de exaustão será pintado com pintura esmalte acetinado preto. Com relação às 

esquadrias, serão utilizados vidros comuns de 4mm. 

A DPCA é favorável à manutenção desta proposta de revestimentos para a fachada frontal, 

destacando que os vidros devem atender à Portaria Conjunta SMPU/SMC/FMC nº 003/2019. 

Para as demais fachadas a DPCA sugere a adoção de uma paleta de cores similar à da 

fachada posterior do Bloco 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representação da fachada frontal do bloco 2, 

voltada para a Rua Rio de Janeiro. 
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Maquete eletrônica com a 

edificação do bloco 2 destacada.  

Fonte: material encaminhado 

pela SUDECAP 

 

 

 

3.3. - O Bloco 3: 

 

Este bloco consiste em nova edificação proposta para a esquina da Rua Rio de Janeiro 

com a Rua dos Guaicurus, e é o que acarreta maior influência sobre a casa tombada. Ele teve sua 

implantação alterada para atender uma das condicionantes da Deliberação nº 079/2015 do 

CDPCM-BH: “o Conselho deliberou que a edificação prevista na Rua dos Guaicurus não deverá 

ter afastamento frontal na face voltada para a Rua Rio de Janeiro de maneira a ganhar o mesmo 

afastamento junto ao bem tombado”.  

A nova edificação implanta-se, assim, no alinhamento da Rua Rio de Janeiro, mantendo 

um afastamento de cerca de 5,40 metros em relação ao bem tombado (desconsiderando-se o 

bloco de ligação). Além disso, o bloco 3 tangencia a divisa com o lote 09, o que garante um 

generoso afastamento frontal de cerca de 7,0 metros, voltado para a Rua dos Guaicurus. Isso 

potencializa a visibilidade da volumetria da casa tombada. 

Conforme o Memorial Descritivo, este bloco receberá a UMEI, e contará com 1144,41m2 

distribuídos em 5 níveis. Ele tem ligação com os demais blocos pelo térreo e no primeiro 

pavimento, o que é feito através de um bloco de ligação que atravessa o interior do terreno, e do 

qual falaremos mais adiante. 

No que se refere à volumetria do bloco 3, ela permanece praticamente idêntica àquela da 

proposta analisada pelo CDPCM-BH em 2015. As principais alterações referem-se à sua 
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implantação (conforme já mencionado), à sua ligação com o bloco 4 (casa tombada), além do 

tratamento estético das fachadas e gradis. 

 Com relação aos revestimentos de fachadas, foi proposta, a pedido da DPCA, uma paleta 

de cores mais neutra, para maior harmonização o bem cultural protegido. A SUDECAP 

apresentou assim, a seguinte especificação: 

 

- Fachada voltada para a Rua Rio de Janeiro:  

● pano da fachada com textura Ibratin Martinica Mínimo (854 AOR); 

● Faixa vertical com detalhes em cerâmica 10x10cm na cor Ibratin Montserrat Cheio 

(862AOD), intercalados por grade de metal pintada na mesma tonalidade. 

 

- Fachada voltada para a Rua dos Guaicurus: 

● pano da fachada com textura Ibratin Martinica Mínimo (854 AOR); 

● moldura das varandas em textura Coral Musgo Enevoado (90GY); 

● Detalhes nas varandas em quadros de cerâmica 10x10cm, referência na cor Ibratin 

Montserrat Cheio (862AOD), intercaladas com grades metálicas na mesma tonalidade. 

● Detalhes em baixo relevo circulares no coroamento referência na cor Ibratin Montserrat 

Cheio (862AOD); 

● Esquadria de metal, circular, pintada na cor Coral Musgo Enevoado (90GY);  

 

- Fachada lateral voltada para a casa tombada: 

● pano da fachada com textura Ibratin Martinica Mínimo (854 AOR); 

● Faixa vertical com detalhes em cerâmica 10x10cm, referência na cor Ibratin Montserrat 

Cheio (862AOD), intercalados por grade de metal pintada na mesma tonalidade. 

● Esquadrias de metal, circulares, pintadas na cor Coral Musgo Enevoado (90GY);  

 

A DPCA solicita, contudo, que a especificação acima seja alterada, pois ela repete as 

cores propostas para a casa tombada. Nota-se, contudo, que a maquete eletrônica apresentada 

sugere tonalidades distintas destas, o que favorece a diferenciação e o destaque ao bem 

protegido. Neste sentido, a DPCA orienta, para todas as fachadas do Bloco 3, a seguinte paleta 

de cores: 
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● panos das fachadas: tonalidades de cinza seco, próximos àquela indicada nas maquetes 

eletrônicas apresentadas. A definição exata da cor a ser utilizada deve ser previamente discutida 

com a DPCA;  

● detalhes em baixo relevo e quadros de cerâmica: tons mais claros de cinza. O mesmo é 

indicado para as grades de metal. A definição exata da cor a ser utilizada deve ser previamente 

discutida com a DPCA;  

● molduras das varandas: pode ser mantido o Musgo Enevoado já proposto; 

● esquadrias: também pode ser mantido o Musgo Enevoado, com acabamento acetinado ou 

semi-brilho. 

● Vidros devem atender à Portaria Conjunta SMPU/SMC/FMC nº 003/2019, respeitando o limite 

máximo de 14% (quatorze por cento) de índice de refletividade e ser incolores. 

 

 

  
 

Maquete eletrônica da proposta de fachadas analisada 

pelo CDPCM-BH em 2015. 

Fonte: material fornecido pelos interessados 

 

Maquete eletrônica atual, com a nova paleta de cores. 

Fonte: material fornecido pelos interessados 



 

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 
pág. 14 de 19 

 

 

Maquete eletrônica atual do empreendimento, vendo-se o bloco 1 (fundos), o bloco 3 e o bloco 4 (casa tombada à Rua dos 

Guaicurus, 471),  com a nova paleta de cores mais harmonizada com o bem cultural tombado. 

Fonte: material fornecido pelos interessados 

 

 

O gradil do Bloco 3, voltado para a Rua dos Guaicurus, será em grade metálica pintada na 

cor grafite, estendendo-se até o encontro com o primeiro pilarete do portão da casa tombada. 

Junto à esquina com a Rua Rio de Janeiro está prevista uma faixa em muro alto de alvenaria, 

marcando o acesso principal ao bloco. 

 

 

Detalhe da prancha da fachada do Bloco 3, com destaque para o gradil 
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Sobre o gradil do Bloco 3, a DPCA recomenda que a parcela em muro alto de alvenaria, 

junto à esquina, seja também substituído por grade metálica, atendendo à condicionante da 

Deliberação nº 079 / 2015, segundo a qual:  

 
O fechamento do lote onde será implantada a edificação de cinco pavimentos não poderá 
representar empecilho à visibilidade do bem tombado, em especial a partir da esquina da 
Rua Rio de Janeiro com Rua dos Guaicurus. 

 

 

Outro elemento a ser destacado neste bloco é a rampa acessível que se desenvolve no 

afastamento frontal. No projeto atual, ela está prevista com guarda-corpo em muro alto de 

alvenaria. Contudo, a DPCA sugere que também este muro seja substituído por grade metálica 

pintada em grafite, na altura suficiente para atendimento às normas técnicas, dotando o conjunto 

de maior leveza, ampliando a sensação de afastamento, potencializando a permeabilidade visual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquete eletrônica do complexo arquitetônico com 

destaque para o muro que margeia a rampa 

acessível. 

 

Fonte: material fornecido pelos interessados 

 

 

Ainda sobre o Bloco 3 um outro aspecto importante a ser mencionado, e que foi revisado 

por orientação da DPCA, é a solução de rota acessível de ligação entre ele e a casa tombada 

(bloco 4 – sede administrativa). O projeto anteriormente encaminhado a esta Diretoria, em 

09/10/2019, previa uma rota de acessos margeando a fachada lateral da casa tombada, com 

previsão de escadas, corrimão e vigas apoiadas no bem protegido para sustentação de toldo, 

descaracterizando sobremaneira a casa. 
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Projeto de 2019: 

 

LEGENDA 

    Rotas internas 

    Coberturas 

     Volume da casa 

tombada 

 

 

A nova solução de ligação entre os Blocos 3 e 4, encaminhada por e-mail à DPCA em 

13/01/2021, propõe uma outra alternativa, menos impactante. Ela prevê uma passarela elevada e 

descoberta, acessada por escada e plataforma elevatória junto ao Bloco 3, que se ligaria 

pontualmente à fachada lateral da casa tombada através de uma nova porta nela aberta (a qual já 

estava prevista em um projeto de restauro de 2014). Este elemento teria guarda-corpo em vidro 

blindex e pintura de alvenarias em Ibratin Martinica Mínimo (854 AOR).  

Esta nova solução é consideravelmente melhor, por implicar interferências bem inferiores 

sobre a casa tombada, contudo a DPCA orienta para que a passarela seja realizada em estrutura 

metálica pintada em tom de grafite, conferindo uma maior leveza visual a este elemento. Além 

disso, sugerimos também que, em lugar do blindex, seja utilizado guarda corpo em tela metálica 

de malha fina, também em tom de grafite. 
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Ao lado, a passarela descoberta de ligação entre os blocos 

3 e 4, em planta. Acima: vista da referida passarela. 

Fonte: material fornecido pelos interessados 

 

 

3.4. - O Bloco de circulação: 

 

As edificações do empreendimento são interligados por um volume de circulação, 

nomeado no projeto como “passarela”, desenvolvido em dois pavimentos, com cobertura em telha 

ondulada e envolta por platibandas. Apesar de se situar muito próximo à fachada lateral da casa 

tombada (dista cerca de 1,50 metros desta, apenas), a sua implantação não pôde ser revista, 

apesar de solicitado pela DPCA. Isso porque o bloco em questão já tangencia a divisa com o lote 

009, que não participa do empreendimento, o que impede o seu afastamento em relação ao bem 

tombado. Além disso, conforme já mencionado, alterações substanciais de projeto, em relação ao 

que foi analisado em 2015, não poderiam ser exigidas neste momento devido à ausência de 

contrato ativo entre a URBE e a SUDECAP, inviabilizando o desenvolvimento de novos produtos.  

A alteração realizada neste bloco restringe-se ao tratamento da fachada voltada para a 

casa tombada, com mudança da sua paleta de cores. Foram previstos em projeto: 

 

● pano de fachada: textura Coral Musgo Enevoado (90GY); 

● grades de metal: tonalidade de referência Ibratin Montserrat Cheio (862AOD).  

 

Como já mencionado, a DPCA entende que não se deve, nos novos blocos, repetir a 

paleta de cores da casa tombada. Dessa forma, deverá ser aventada outra tonalidade para as 



 

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 
pág. 18 de 19 

 

grades de metal. Sugerimos o mesmo tom de cinza mais claro, que indicamos para os detalhes e 

quadros cerâmicos do Bloco 3. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fragmento da planta de 
implantação, com destaque 
para o bloco de circulação. 
 
Fonte: material fornecido pelos 
interessados 

 

 

 

3.5. - O Bloco 4: 

 

Este bloco consiste na casa tombada da Rua dos Guaicurus, nº471, que receberá toda a 

parte administrativa da U.M.E.I.. Conforme já informado no Relatório desenvolvido pela DPCA 

para a OLEI de 2015, em Novembro de 2014 foi protocolizado nesta Diretoria o projeto executivo 

de restauro da casa, contratado pela SUDECAP. Contudo, este projeto não chegou a ser provado, 

sendo indicadas pendências no Ofício DIPC/EXTER-0261/2015. O caso, porém, não teve 

prosseguimento.  

No que se refere ao projeto atual, encaminhado por e-mail à DPCA em 13/01/2021, ele 

coincide com o de 2014 nos agenciamentos internos, na fachada frontal, nos cortes e nas 

esquadrias. Contudo, parte das pendências que haviam sido listadas não pôde ser conferida, 

dada a ausência de especificação de materiais.  

Neste sentido, a DPCA não tem elementos suficientes para realizar uma avaliação 

definitiva das intervenções previstas na casa, devendo o projeto executivo de restauro ser 

atualizado e novamente submetido à análise da DPCA para aprovação. Porém, no que se refere 

aos agenciamentos internos, aos cortes e às esquadrias, por não terem sido objeto de pendências 

na análise de 2014, não carecem de alteração. 

Com relação à especificação de cores para as fachadas da casa, a DPCA já sugere o 

seguinte: 
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● embasamento: Ibratin, Montserrat Máximo(862AOA);  

● panos das fachadas: Ibratin Montserrat Cheio (862AOD);  

● ornamentos cimalhas, pilares salientes, florões, guirlandas: Ibratin Montserrat Mínimo 

(862AOR);  

● esquadrias: esmalte sintético Coral Sálvia de Verão, acabamento acetinado ou semi-brilho. 

 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme informado neste Relatório Técnico, trata-se de projeto que prevê intervenções 

significativas no entorno imediato, e no terreno de bem cultural tombado. Em 2015 o CDPCM-BH 

aprovou, com condicionantes, o EIV do empreendimento. Só em 2019 o projeto arquitetônico 

retornou à DPCA, então devidamente desenvolvido. 

A proposta agora em análise consiste em uma nova reformulação daquela de 2019, dentro 

dos limites impostos pela inviabilidade de mudanças projetuais mais significativas, devido a 

questões contratuais entre a SUDECAP e a empresa responsável pelo projeto.  

A DPCA considera que o novo material - encaminhado na Convocação 

SUREG/DPCA/208/2020-4, e no email de 13/01/2021 - apresenta maior harmonização com o bem 

tombado da Rua dos Guaicurus, 471, minimizando consideravelmente seus impactos visuais 

sobre ele.  

Assim, caso o CDPCM-BH se manifesta favoravelmente à aprovação do novo projeto 

proposto para o Complexo Educacional da Escola Municipal de Educação Profissionalizante Caio 

Líbano Soares, e pela Unidade Municipal de Ensino Infantil Central, a DPCA solicita que a sua 

aprovação seja condicionada à realização das alterações pontuais indicadas neste Relatório: - 

especificação de cores; - guarda-corpo da rampa acessível no Bloco 3; - passarela de ligação 

entre os Blocos 3 e 4; - gradil do bloco 3. Entendemos que tais alterações poderiam ser 

encaminhadas diretamente à DPCA, sem necessidade de nova submissão do Conselho. 

Ressalva feita, também, ao projeto de restauro da casa tombada, que deverá ser 

atualizado e reencaminhado à análise desta DPCA. 

 Tendo em vista o exposto, a DPCA encaminha este Relatório Técnico, bem como a 

documentação a ele relacionada, à análise e deliberação do CDPCM-BH. 

Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2021. 

 
 
Carolina Pereira Soares (arquiteta da DPCA/FMC) 
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