ANÁLISE DE PROJETO DE MODIFICAÇÃO COM DECRÉSCIMO EM TERRENO SITUADO NO LOTE 001Y DO
QUARTEIRÃO 049A, 2º SEÇÃO SUBURBANA, COMPARTILHADO POR BEM CULTURAL TOMBADO À RUA
SÃO DOMINGOS DO PRATA N.º 631, E PERTENCENTE AO PERÍMETRO DO CONJUNTO URBANO BAIRRO
SANTO ANTÔNIO.

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em 20/05/2015 o CDPCM-BH analisou, e aprovou com contrapartida, o projeto de nova edificação
proposta para a Rua São Domingos do Prata, 631, pertencente ao Conjunto Urbano do Bairro Santo
Antônio, conforme a Deliberação nº 065/2015, publicada no DOM em 28/05/2015 e abaixo transcrita:

Deliberação n.º 065/2015
Apreciação e deliberação de projeto de nova edificação em imóvel tombado situado na Rua São
Domingos do Prata, 631 (lote 018, quarteirão 049A, 02ª seção suburbana), pertencente ao Conjunto
Urbano Bairro Santo Antônio. Relator: Flávio de Lemos Carsalade.
- Deliberou pela aprovação da proposta apresenta recomendando o reestudo do gradil proposto e o
acompanhamento da equipe técnica da Diretoria de Patrimônio Cultural quanto ao projeto de
restauro/adaptação da casa. Deliberou, também, pela adoção de contrapartida pelo interessado, por
meio de cooperação no âmbito do Programa Adote um Bem Cultural, a ser definida posteriormente.

No que refere à contrapartida, chegou-se a firmar o Termo de Compromisso, porém este não foi
cumprido, tendo o seu prazo expirado.
Em 17/03/2020 foi encaminhada à DPCA a Convocação 211/2020, relativa ao projeto de
Modificação com Decréscimo para a Rua São Domingos do Prata, 631. A nova proposta diferia daquela
aprovada pelo CDPCM-BH em 2015, implicando um novo volume arquitetônico com novas implicações
sobre a casa tombada.
Neste sentido, encaminhamos o presente Relatório Técnico à análise do CDPCM-BH.

2 - DIRETRIZES DEFINIDAS PARA O TERRENO

Com relação às diretrizes especiais de projeto estabelecidas pelo CDPCM-BH para o local, elas derivam
da existência da casa protegida no lote, tombada pelo Conselho em 19/11/2014, processo de
tombamento 01-047667/14/07.

Mapeamento cultural da DPCA com
destaque para o terreno conformado
pelo lote 001Y, quarteirão 049A, 2º
seção suburbana, compartilhado por
bem cultural tombado à rua são
domingos do prata n.º 631

Foto da casa, datada da
década de 40
Fonte: material fornecido
pelos interessados

.
Conforme informações do dossiê de tombamento da
casa, a edificação foi projetada pelo arquiteto
Ângelo Alberto Murgel em 1941, ficando a execução
da obra a cargo da Construtora Andrade & Campos,
sendo concluída em 1942. A casa foi projetada
como residência do médico radiologista José Ferolla
e de sua família.
Segundo o dossiê de tombamento, o imóvel possui
características do estilo neocolonial espanhol, muito
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difundido em Belo Horizonte, e suas fachadas exibem certa rigidez na composição formal, com um jogo
austero de volumes. Apresenta, também, influências das casas de pradaria de Frank Lloyd Wright e das
mansões californianas.

Vista aérea com destaque para o
terreno à Rua São Domingos do
Prata, 631, esquina com Rua
Leopoldina.

A casa está implantada numa parte mais elevada do terreno, com acesso pela rua São Domingos do
Prata. A edificação desenvolve-se em três pavimentos, sendo térreo, segundo pavimento e sótão. O
imóvel possui embasamento em pedra, que circunda toda a construção. Na composição do conjunto
destacam-se os fechamentos frontais em muro de pedras, à semelhança do embasamento da casa,
cobertos por vegetação, e portão de ferro ornamentado.

Vista da fachada frontal para a Rua São Domingos do
Prata. Fonte: dossiê de tombamento da edificação

Vista da fachada frontal voltada para a Rua
Leopoldina. Fonte: dossiê de tombamento da
edificação
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Vista do acesso principal à varanda. Fonte: dossiê
de tombamento da edificação

Vista do porte-cochère e do terraço acima dele.
Fonte: dossiê de tombamento da edificação

3 – O PROJETO APROVADO EM 2015

O terreno conformado pelo lote 001Y do quarteirão
049A da segunda seção suburbana soma 1.360,00 m2
área.

Fragmento da Planta CP 500250M
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O empreendimento aprovado em 2015 consistia na edificação de uma torre residencial e previa
intervenções sobre a casa tombada. O projeto se desenvolvia da seguinte forma:

► subsolo: abaixo do nível da casa protegida, com garagem para 25 vagas e acesso por porão
independente no alinhamento com a Rua São Domingos do Prata;

► 1º pavimento: a casa protegida teria acesso de pedestres por portão independente no alinhamento com
a Rua São Domingos do Prata. A casa abrigaria, em sua porção esquerda, o primeiro piso do
apartamento triplex e, na porção direita, áreas de uso comum do condomínio e o acesso à torre
residencial. Neste pavimento, a projeção da torre abrigaria garagem para 17 vagas;

► 2º pavimento: a casa abrigaria, em sua porção esquerda, o segundo piso do apartamento triplex e, na
sua porção direita, instalações de uso comum do condomínio. A projeção da torre abrigaria o pilotis,
sendo a ligação entre este e a casa realizado pelo antigo terraço do porte-cochère, que foi interrompido e
transformado em passagem;

► 3º ao 7º pavimentos: o antigo sótão da casa corresponderia ao terceiro piso do apartamento triplex. Na
projeção da torre, haveria o pavimento-tipo 1;

► do 8º ao 11º pavimentos: a torre abrigaria o pavimento-tipo 2;

► 12º pavimento: primeiro piso do apartamento duplex;

► 13º pavimento: segundo piso do apartamento duplex;

► Caixa d’água.
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Projeto aprovado em 2015: Vista a partir da esquina das
ruas São Domingos do Prata e da rua Leopoldina

Projeto aprovado em 2015: Vista a partir da rua São
Domingos do Prata

3 – O PROJETO DE MODIFICAÇÃO COM DECRÉSCIMO

Conforme o Memorial Descritivo do projeto de modificação com decréscimo, os 5 anos passados desde a
entrada do processo para aprovação, com obtenção do Alvará de Construção 201800431, implicaram
uma análise mais detalhada de mercado e dos custos do empreendimento. Isso conduziu a algumas
alterações projetuais, como a redução da área das unidades privativas e ao aumento da sua quantidade
(de 10 para 16 na torre), à redução das áreas líquida e bruta do empreendimento e à diminuição da altura
final da edificação, com a eliminação de um pavimento.
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Projeto aprovado em 2015

Novo projeto

Além das alterações acima citadas, o memorial descritivo aponta as seguintes mudanças em relação ao
projeto aprovado em 2015:
 Foram mantidas as garagens nos subsolo e 1º pavimento, com alteração na forma e locação da escada
e elevadores. O nível de acesso foi mantido;
 A unidade habitacional antes prevista para parte da casa tombada foi eliminada, sendo e espaço
integralmente utilizado como área de lazer do condomínio;
 Redução das intervenções antes previstas sobre a casa tombada. A ligação entre a torre e o imóvel
tombado agora se fará apenas pela porte-cochère ao nível do primeiro andar mantendo, assim, a feição
original do terraço, sem interrupção da balaustrada;
 Na torre, a área de lazer antes prevista no 2º pavimento foi substituída pelo 1º piso de pavimento-tipo,
com duas unidades habitacionais por andar;
 Aumento da área de projeção da torre, com acréscimo no perímetro dos pavimentos;
 Pavimentos-tipo: 2º ao 7º pavimento, totalizando 12 unidades residenciais;
 Do 8º ao 10º pavimento: apenas uma unidade por andar,
 11º e 12º pavimentos com uma unidade duplex.
 13º pavimento: equipamentos técnicos e reservatório d’água.
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Primeiro pavimento:
Acima à esquerda: projeto de 2015;
Acima à direita: projeto atual
Ao lado: microfilme do projeto original

.
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Segundo pavimento:
Acima à esquerda: projeto de 2015;
Acima à direita: projeto atual
Ao lado: microfilme do projeto original

.

Terceiro pavimento:
Acima à esquerda: projeto de 2015;
Acima à direita: projeto atual
Ao lado: microfilme do projeto original
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Como tratamento de fachadas da torre, o Memorial Descritivo ressalta que será utilizado material sem
brilho e que ajude na obtenção das normas de desempenho (NBR 15.575/2013). A face leste buscaria
estabelecer um diálogo com a casa, trabalhando faixas horizontais mais claras na mesma tonalidade
creme da casa tombada. A fachada oeste, mais independente, seria revestida com mega-cobogós
visando amenizar a incidência do sol da tarde. Estão previstos: revestimento cor creme, revestimento cor
cinza, venezianas em alumínio anodizado cor bronze, esquadrias em vidro translúcido.

O GRADIL

No que se refere ao tratamento do gradil, cabe ressaltar que a Deliberação nº 065/2015 já indicava a
necessidade de reestudo da proposta de 2015, a qual conjugava a manutenção de parte do muro de
pedras com o uso de chapas de vidro. Segundo o Relatório Técnico da DPCA, para o projeto então
aprovado:

“(...) a introdução de chapas de vidro confere um ‘ar de modernidade’ e uma ‘limpeza visual’, mas
retira o caráter vergel, que é um valor nessa ambiência, conferindo singularidade de uma referência
urbana no trajeto da Rua Leopoldina.”

Também o Parecer Técnico do conselheiro relator do projeto ressaltava a importância da preservação das
características do muro atual. Nas suas palavras:

“(...) a nova proposição, a de se acrescentar um gradil, altera a qualidade da relação da casa com a
via pública e lhe confere um caráter de separação e de ‘vitrine’ que retira o bucolismo e o
sequenciamento suave de espaço público e privado”.

E continua:

“(...) sugerimos que seja estudado um gradil em segundo plano, não necessariamente no alinhamento
da rua e nem necessariamente de vidro – mas certamente permeável visualmente – e que o intervalo
entre os dois planos seja ocupado por vegetação com caráter próximo ao existente.”
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Propostas para os fechamentos frontais no projeto atual de 2020

Nesse sentido, a DPCA entende ser fundamental, para a preservação da ambiência da casa tombada, a
manutenção da solução do muro de pedras com jardineiras. Ressaltamos, ainda, a importância da
preservação integral do muro, em suas alturas e recortes, à exceção das aberturas previstas para os
acessos.

Com relação ao paisagismo, tão exuberante no local, o memorial descritivo ressalta que a concepção
original dos jardins, várias vezes modificada ao longo de quase oito décadas, há muito já se perdeu. O
novo conceito do paisagismo privilegiaria a “extroversão”, liberando ao máximo as vistas da casa desde
as ruas. Neste sentido, seriam mantidos os ipês amarelos, elementos condutores do novo ajardinamento,
e a volumosa moita de arecas defronte da fachada da São Domingos do Prata, que seria desdobrada em
vários grupos para não mais ocultar a visão desde a rua.
Entendemos que, caso o projeto seja aprovado pelo CDPCM-BH, o projeto de paisagismo deverá ser
submetido á análise da DPCA, com a previsão das jardineiras sobre o muro de pedras.
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Novo projeto (2020): Perspectiva humanizada feita a
partir da esquina. Material fornecido pelos
interessados.

Novo projeto (2020): Perspectiva humanizada feita a
partir da rua São Domingos do Prata. Material
fornecido pelos interessados.

No que se refere à solução de ligação da casa tombada com o prédio residencial, a nova proposta traz
uma melhoria em relação ao projeto de 2015, ao resolver tal intercessão apenas no nível do térreo, pelo
porte-cochère, sem intervenções no terraço acima deste. Na solução anterior, também o terraço
funcionava como elemento de ligação, tendo parte de sua balaustrada demolida.
Contudo é preciso mencionar que, no projeto de 2015, o volume da casa estava mais liberado ao nível do
térreo, havendo algum distanciamento entre o bem cultural e a torre. Já na proposta de 2020, a solução
de circulação vertical da torre “cola” no porte-cochère, com os elevadores localizados junto ao beiral da
cobertura deste elemento. Isso dá a impressão de que o volume da torre enclausura de forma mais
incisiva esta porção do bem cultural - considerando-se também os avanços sobre o alinhamento dos
limites do porte-cochère - o que contribui para a impressão de um certo “sufocamento” da casa.
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Primeiro piso: projeto de 2015. Com destaque para a
ligação com a torre pelo porte-cochère.

Primeiro piso: projeto de 2020. Com destaque para a
ligação com a torre pelo porte-cochère.

Segundo piso: projeto de 2015. Com destaque para a
relação com o volume da torre na região do portecochère.

Segundo piso: projeto de 2020. Com destaque para a
relação com o volume da torre na região do portecochère.

Portanto, a DPCA entende que uma solução melhor poderia ser aventada, mantendo a preservação da
integridade do terraço, o que consiste em um ganho considerável dessa nova versão, mas atenuando os
efeitos de enclausuramento da casa pelo prédio, particularmente na fachada do porte-cochère.
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Maquetes eletrônicas mostrando a relação da casa tombada com a torre residencial, junto ao porte-cochère, na
proposta de 2020.
Imagens fornecidas pelos interessados
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Outras imagens da relação entre a casa tombada e a torre:

Vista da entrada social, com a varanda em 1º plano e vista parcial da torre ao fundo. Imagens fornecidas pelos
interessados.

Vista da fachada posterior da casa, com a área de lazer e vista parcial da torre ao fundo. Imagens fornecidas
pelos interessados.
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Acima e abaixo: Comparativos entre a proposta aprovada em 2015 (à esquerda) e o projeto atual (à direita).
Imagens fornecidas pelos interessados.
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista o exposto, encaminhamos o presente Relatório Técnico à análise do CDPCM-BH.
Ressaltamos que, caso o Conselho vote pela aprovação do projeto da forma como está, a DPCA entende
que deverá incidir cobrança de contrapartida, tal como previsto na aprovação de 2015.

Belo Horizonte, 09/10/2020

Carolina Pereira Soares (79542-2)
Arquiteta e urbanista da DPCA/FMC
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