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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE A PROPOSTA DE NOVA EDIFICAÇÃO A SER CONSTRUÍDA NA RUA 

PLOMBAGINA 8, LOTES 006 E 007, QUADRA 015E, SEXTA SEÇÃO SUBURBANA, PERTENCENTE AO 

CONJUNTO URBANO BAIRRO FLORESTA. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Trata-se de proposta com protocolo online nº 0412/2020, datado de 18 de novembro de 2020, 
referente a proposta de nova edificação de uso residencial a ser construída nos fundos do 
bem cultural situado na Rua Plombagina, 82, Conjunto Urbano Bairro Floresta. A edificação 
tem projeto de 1927, implantada no lote 007, sendo que o lote 006, lindeiro, configura-se 
como jardim que também é protegido. A parte de fundo dos dois lotes é ocupada por 
edificações e anexos dos anos 1950, que não possuem proteção específica. 

O tombamento da casa ocorreu em novembro de 2011, tendo o CDPCM/BH deliberado 
diretrizes de proteção também para o lote 006, uma vez que o mesmo conforma um jardim 
com canteiros e paisagismo tradicional. Assim, para a parte de fundos do lote 006, que vai 
até o prolongamento do alinhamento correspondente à face da fachada posterior da casa 
tombada, o CDPCM/BH A atual diretriz altimétrica do quarteirão 015E está fixada em 7,0 
metros, justificada pela proximidade do núcleo principal do conjunto e pela predominância.de 
horizontalidade. 

 

Diretrizes para os lotes 006 e 007. Fonte: Google. 

   
Fotografia da casa em 1927, Fonte: Acervo da família Bovendorp. FIGURA 3B: aspecto da casa em 1996 Fonte: 

Inventário DPCA. 

Jardim a 
preservar 
Lote 006 

Lote 006 

Lote 007 
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Após o tombamento de 2011 os proprietários têm preservado com grande esmero o bem 
cultural considerado um dos mais antigos, mais belos e mais bem preservados exemplares 
residenciais de padrão médio/ alto, existentes no Conjunto Urbano Bairro Floresta. A 
edificação lindeira, de número 92, também é tombada, assim como a de número 51 da 
mesma rua. Trata-se de um pedaço muito significativo do conjunto protegido, onde se 
concentra grande número de imóveis protegidos e de interesse. 

Em setembro de 2019 foi apresentado anteprojeto para construção de nova edificação nos 
fundos dos lotes, porção que corresponde ao miolo da quadra 015E, envolvendo a demolição 
do anexo dos anos 1950 sem interesse cultural, existente nos fundos dos lotes 006 e 007. Na 
ocasião a DPCA realizou um reestudo de toda a quadra, uma vez que se tratava de um 
pedaço significativo do conjunto. Esse reestudo foi apresentado ao CDPCM/BH, tendo sido 
deliberada a abertura do processo de tombamento das casas situadas na face oposta da 
mesma quadra, Rua Januária, 381, Rua Januária, 393, Rua Januária, 401/ 411, Rua 
Januária, 421, Rua Januária, 337, Rua Januária, 449 e Rua Ubá, 662. 

O projeto apresentado em 2019 não foi aprovado uma vez que se evidenciou o significativo 
impacto do novo volume, não tanto pela altimetria, mas pelo tratamento plástico em 
desarmonia com o entorno. O parecer considerou que a proposta deveria propor maior 
identificação e harmonização com a paisagem do entorno. O projeto recebeu, ainda, algumas 
considerações como sugestão para alteração do fechamento em vidro do gradil e maior 
cuidado com o jardim lindeiro ao bem tombado.  

 
Projeto apresentado em 2019, reprovado. Fonte: requerente 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONJUNTO URBANO BAIRRO FLORESTA 

O Conjunto Urbano Bairro Floresta foi o primeiro conjunto urbano protegido pelo município 
em um bairro tradicional, fora dos limites da Avenida do Contorno. Tratou-se de uma proteção 
muito significativa para a consolidação da política de patrimônio do município, caracterizando 
o início do que denominei como fase participativa ampliada (MAGNI, 2012, pgs. 107-108)1. 
Nessa fase deu-se efetivamente o início à atuação do CDPCM/BH baseadas em ações de 
proteção cultural de grande visibilidade na cidade. 

O Conjunto Urbano Bairro Floresta se caracteriza pela harmonia volumétrica, com muitos 
exemplares arquitetônicos representativos da arquitetura residencial da primeira metade e de 
meados do século XX. A primeira proteção do conjunto ocorreu em 1996, com a proposição 

 
1 MAGNI, Teodoro. O direito ao patrimônio em Belo Horizonte: A institucionalização das práticas e a proteção do 

bairro Floresta. 2012, 265 f. Tese (mestrado) Programa de Ciências sociais da Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais.  
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do tombamento de cerca de 300 imóveis. Em 2006 ocorreu uma revisão, tendo sido 
redefinidas as diretrizes altimétricas e reabertos processos que haviam sido cancelados, 
entre os quais a da casa em análise da Rua Plombagina, 82, tendo o processo de 
tombamento sido concluído 2011, com o tombamento.  

A situação da quadra é mostrada na vista aérea abaixo, com as edificações mais altas 
assinaladas em amarelo: Rua Plombagina, 44, de oito pavimentos, construção anterior às 
proteções e a do prédio aprovado em 2004 e Rua Januária, 469 de 5 pavimentos. Tais 
edificações podem ser vistas em segundo plano a partir da Rua Plombagina. 

 
Vista aérea do quarteirão 015E indicando em branco os lotes do bem cultural em análise e em amarelo as duas 
edificações verticalizadas existentes na quadra. As estrelas referem-se a edificações tombadas ou em processo 
de tombamento. Em hachurado de vermelho a posição da nova edificação. Fonte Google, 2018. 

ANÁLISE 

A partir do indeferimento da primeira proposta, essa DPCA realizou alguns atendimentos 
presenciais e atendimentos por teleconferência com os proprietários e com o arquiteto para 
debater possibilidade de viabilização de uma proposta de intervenção compatível com a 
proteção.  

Houve um esforço para compatibilizar uma solução de projeto que atendesse tanto ao 
interesse do patrimônio cultural quanto às demandas dos proprietários; de um lado evitando 
que o bem cultural fique sem uso e prossiga num rápido processo de deterioração, e de outro 
lado viabilizando uma solução para um empreendimento que trouxesse retorno para a família, 
até mesmo para propiciar recursos para dar continuidade à manutenção da casa. De fato, 
com falecimento da matriarca da família Bovendorp, evidencia-se a dificuldade dos herdeiros 
em relação à manutenção, à venda ou aluguel da casa. Nesse sentido, entendemos ser real o 
risco de a casa permanecer desocupada e sofrer rápida deterioração. 

A nova proposta em análise acatou várias sugestões da DPCA, especialmente em relação à 
soluções para o exterior, considerando a preservação do jardim, a minimização do impacto de 
altimetria e o tratamento das fachadas, visando a harmonização do volume com o entorno.  A 
implantação proposta se dará no miolo da quadra, com o volume tendo a sua altura reduzida 
em relação à proposta anterior, passando dos 8 pavimentos anteriores para os atuais 5 
pavimentos atuais. Houve um estudo cuidadoso na solução plástica que considerou texturas, 

Rua Januária, 469 

Rua Plombagina, 44 

Rua Plombagina, 82 
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materiais, cores, harmonização com o entorno, questões essas que haviam sido 
questionadas pelo CDPCM/BH no projeto anterior. Ressaltamos a preocupação e o cuidado 
do arquiteto ao tratar a volumetria considerando todas as suas faces, uma vez que a 
edificação se situará no miolo da quadra sendo vista em segundo plano tanto a partir da Rua 
Plombagina, quanto a partir da Rua Januária. 

Quanto ao aspecto do uso, consideramos como fator positivo a manutenção do uso 
residencial, que é característica do conjunto urbano. A proposta também mantém o uso 
residencial no segundo pavimento da casa tombada, destinando parte do pavimento térreo 
para zeladoria e espaço gourmet do novo edifício. 

A proposta cria um volume de planta retangular com afastamento de cerca de 5,00 m no nível 
térreo, distancia essa que se reduz a 3,00 nos pavimentos superiores em decorrência do 
volume em balança das varandas. Há um subsolo para garagem e quatro pavimentos, cada 
um destinado a dois apartamentos de quatro quartos, sendo que o quarto e quinto 
pavimentos constituem apartamentos duplex.  

 
Primeiro pavimento. Fonte: requerente 

 

 

Corte longitudinal. Fonte: requerente 

 

No ponto mais crítico, aos fundos do edifício, a altimetria alcança cerca de 16,00 metros, 
altura que na parte na face voltada para a casa é de 12m. Para adequar à solicitação da 
DPCA de criação de fachadas trabalhadas plasticamente, o arquiteto propôs texturas cinzas, 
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detalhes em vermelho e no fechamento das varandas a utilização de tijolos aparentes 
formando planos vazados tipo grelha de cobogós. 

 
Fachada principal. Fonte: requerente 

 

 
Fachada de fundos. Fonte: requerente 

 
 

 
Desenho Gradil proposto. Fonte: requerente 

. 
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Simulação de implantação. Fonte: requerente 

 
 

 
Visada a partir da Rua Plombagina. Fonte: google. 

 

  

Simulação de implantação. Fonte: requerente 
 
 



Página 7 de 7 

             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 
 

     
 
 

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A DPCA entende que a atual proposta atende às questões que se mostraram inadequadas 
na proposta anterior. Portanto se posiciona favoravelmente à proposta. 

Sugerimos que no caso de aprovação pelo CDPCM/BH, o projeto final inclua o detalhamento 
do tratamento a ser dado pelo jardim frontal, considerando a interferência da rampa de 
acesso e aa possível necessidade de supressão ou replantio de alguns espécimes. 

Sugerimos, ainda, que o desenho do gradil proposto no anteprojeto, o qual substituirá o muro 
do lote 006, seja melhor trabalhado, com a adoção de mureta baixa e pilaretes intercalados 
por grade metálica de forma a remeter à tipologia recorrente no bairro.  

 
Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2020. 

 
 
 

Teodoro Magni 
Arquiteto DPCA/FMC 

 


