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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO EM BEM
TOMBADO, SITUADO À RUA BUENOS AIRES, 363, ESQUINA COM RUA CALIFÓRNIA,
PERTENCENTE AO CONJUNTO ARQUITETÔNICO SYLVIO DE VASCONCELLOS.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Em 13 de maio de 2020 foi encaminhada à DPCA, via procedimento de Interface-SUREG, a
Convocação nº 334/2020, de Levantamento Total pela Lei 9.074/05, em edificação tombada pelo
CDPCM-BH, situada à Rua Buenos Aires, 363, esquina com Rua Califórnia.
O As built apresentado diferia, em alguns aspectos, do Levantamento anteriormente aprovado
pela DPCA, particularmente no tocante à solução de acessibilidade. Em resposta à Convocação,
esta Diretoria se manifestou de forma desfavorável à aprovação do As built por considerar a
solução de acessibilidade executada impactante ao bem cultural, além da mesma ter sido
realizada em desconformidade com o projeto aprovado pela DPCA.
Em 09/06/2020 foi encaminhado à DPCA um recurso, apresentado pelos interessados, contra
este indeferimento.
Para viabilizar a elaboração deste Relatório Técnico, em 03/07/2020 a DPCA solicitou aos
requerentes complementações do material relativo ao caso, as quais foram fornecidas em
07/07/2020.
Considerando o exposto, a DPCA encaminha este Relatório Técnico à análise e deliberação
do CDPCM-BH.

2. O BEM CULTURAL EM QUESTÃO
Em 17/12/2007 o CDPCM-BH aprovou o dossiê de tombamento do Conjunto Arquitetônico
Sylvio de Vasconcellos (processo administrativo nº 01.058124.07.04) e o inventário dos seus bens
culturais, com a abertura de processo de tombamento de diversos imóveis, incluindo o objeto
deste Relatório Técnico.
A edificação da rua Buenos Aires, 363 foi finalmente tombada pelo CDPCM-BH em
19/05/2010, conforme a Deliberação nº048/10, publicada no DOM em 26/05/2010.
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Acima: localização do bem cultural.
Fonte: Mapeamento Cultural da DPCA
Ao lado: vista aérea do imóvel.
Fonte: GoolgeMaps.

Segundo o dossiê de tombamento, o projeto arquitetônico da casa, aprovado junto à
prefeitura em 1959, foi concebido para moradia da família do ortopedista José Henrique de Godoy
da Mata Machado. As obras, sob a responsabilidade do construtor Walter Coscarelli, foram
concluídas em 1961.
A edificação possui excelência arquitetônica, sendo um exemplar representativo da
corrente modernista da arquitetura de Sylvio de Vasconcellos em Belo Horizonte. Segundo o
dossiê de tombamento, ela teria chamado muito a atenção da vizinhança, em função da sua
arquitetura moderna, até então pouco conhecida da população, acostumada a observar
exemplares daquele estilo somente nos bairros São Luiz e Cidade Jardim.
A casa permaneceu como residência da família Mata Machado até o ano de 2002, data do
falecimento de José Henrique de Godoy da Mata Machado. A partir de então passou a ser
ocupada para fins comerciais e de serviços.
Dentre as diretrizes para intervenção, previstas no seu dossiê de tombamento, destacamos
as seguintes:
- Fica proibida a construção de elementos que impeçam ou reduzam a visibilidade do bem
tombado, conforme previsto no art. 17 da Lei Municipal nº 3.802 de 06 de julho de 1984;
- As propostas de intervenção/restauração para o imóvel deverão respeitar os elementos
característicos da edificação e serem previamente apreciados e aprovados pelo CDPCM/BH.
- Qualquer intervenção deverá contar com a prévia autorização do órgão municipal de gestão
do patrimônio cultural.
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Vista do bem cultural a partir da Rua Buenos Aires. Foto fornecida pelo proprietário em Jul/2020.

Vista do bem cultural a partir da esquina entre as ruas Buenos Aires e Califórnia. Foto fornecida pelo proprietário em
Jul/2020.
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Vista do bem cultural a partir da Rua Califórnia. Foto fornecida pelo proprietário em Jul/2020.

Em 19/06/2013 o CDPCM aprovou um projeto de intervenção com acréscimo de área para
o referido bem cultural, o qual previa a construção de um volume anexo, com fachadas cegas e
conectado à casa por uma passagem com fechamento em vidro (Deliberação nº 081/2013,
publicada no DOM em 28/06/2013).
Em 17/10/2017 a DPCA aprovou, via procedimento de interface com a SUREG, o processo de
regularização total da edificação (processo nº 01-062965-15-63, ofício DIPC/EXTER/0763-2017).

3. PRINCIPAIS DIVERGÊNCIAS
ARQUITETÔNICO APROVADO

ENTRE

O

AS

BUILT

E

O

LEVANTAMENTO

As divergências verificadas entre o Levantamento aprovado pela DPCA em 2017, e o As built,
se referem à retirada de uma vaga de estacionamento, que estava prevista no afastamento frontal,
à alteração do sanitário acessível, que foi deslocado para o anexo, e ao modelo e à posição da
plataforma elevatória no pátio externo na rua Califórnia.
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Divergências entre o As built e o Levantamento aprovado.

As duas primeiras alterações citadas (vaga e sanitário) não implicam em nenhum prejuízo
ao bem cultural. O deslocamento do sanitário acessível, antes previsto como uma adequação
daquele existente no salão, permitiu, inclusive, a manutenção de um agenciamento similar ao da
planta original, conforme comparado com o microfilme.

Microfilme do projeto original

As built

O aspecto problemático da divergência entre o As built e o Levantamento aprovado pela
DPCA recai sobre a plataforma elevatória.
Cabe esclarecer que o tema da acessibilidade foi objeto de ampla discussão entre os requerentes e a equipe técnica da DPCA, contando inclusive com a participação da SUREG/SMPU.
Neste processo, a DPCA orientou que fosse prevista a instalação de uma plataforma para guardacorpo de escadas, como solução menos impactante no bem cultural, viabilizando uma rota acessível a partir da vaga de estacionamento prevista no pátio, que atenderia tanto à legislação vigente quanto às diretrizes relativas ao patrimônio cultural.
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Imagem do projeto
aprovado em 2017,
com a localização
da plataforma
inclinada no
guarda-corpo da
escada.

Detalhe da plataforma inclinada, no Levantamento
aprovado em 2017

Foto-inserção da plataforma inclinada aprovada.

Contudo, a plataforma atualmente instalada no imóvel consiste em modelo distinto daquele
autorizado pela DPCA, e situado em posição diversa da anteriormente definida.
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Plataforma elevatória em modelo e localização diversos do anteriormente aprovado pela DPCA. Foto fornecida
pelo proprietário em Jul/2020

4. RECURSO APRESENTADO PELOS REQUERENTES
O recurso interposto pelos requerentes, como resposta ao indeferimento do As built, inicia
relatando o rigoroso trabalho de restauração empreendido no imóvel pelos seus novos ocupantes,
envolvendo a recuperação das fachadas, das esquadrias, do piso de madeira em peroba rosa
original, do paisagismo, além da reforma completa da rede hidráulica e elétrica da edificação.
Destacamos que este projeto de restauro foi também bastante discutido entre os interessados e a
equipe técnica e gerencial da DPCA.
No que tange à questão da acessibilidade, o recurso apresenta um breve histórico das
soluções aventadas com esta Diretoria, dentre as quais a opção por uma rampa móvel junto ao
acesso principal pela Rua Buenos Aires. A proposta, que chegou a ser implementada no local,
contando com a aprovação da DPCA (ofícios DIPC/EXTER/0292-2016 e DIPC/EXTER/08702016), não se mostrou mais viável após o deslocamento da vaga de PNE, antes prevista no
logradouro público, para o pátio externo da rua Califórnia. Essa alteração, que teria respondido a
orientações dos órgãos competentes, inviabilizou a rota acessível entre a vaga e a entrada
principal da rua Buenos Aires. Por este motivo, a proposta de uma plataforma elevatória inclinada
junto à escada, que já havia sido aventada pela DPCA, foi novamente trazida à tona na discussão
sobre a acessibilidade do bem cultural com os atores envolvidos (ofícios DIPC/EXTER 781/2015 e
DIPC/EXTER/202-2017).
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Localização da rampa móvel inicialmente aprovada como rota acessível para a edificação, que se mostrava bem menos
impactante e mais adequada, uma vez que permitia o acesso pela entrada principal da edificação.

Projeto anteriormente aprovado, com
a rampa móvel junto à entrada pela
rua Buenos Aires, e a vaga acessível
no logradouro público.

Reiteramos que a nova solução - da plataforma elevatória inclinada junto à escada - foi
amplamente discutida, e conjuntamente acordada entre os envolvidos, como comprovado na
reunião presencial realizada em 18/07/2017, na qual compareceram representantes da equipe
técnica da DPCA, e das então GEIMLU, GECOR e GELU (SUREG), além do proprietário da casa
e da arquiteta por ele contratada.
Retornando ao recurso interposto, os interessados relatam ter contatado a empresa
Thyssenkrupp Elevadores e, após orientações e orçamentos por ela fornecidos, verificado que o
equipamento proposto não seria técnica e financeiramente viável pelas razões elencadas abaixo:
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a. O maquinário, tecnologia e componentes elétricos não são os mais indicados para áreas
externas, com acesso irrestrito e contato com sol, relento e chuvas, muitas vezes torrenciais.
b. A plataforma não é fabricada no Brasil, portanto, o custo de aquisição e instalação foge
completamente da capacidade econômica dos ocupantes: apenas o valor do maquinário seria
R$ 103.000,00 (...).
c. O custo de manutenção mensal era alto e haveria sempre o risco de, em caso de defeito
mecânico, se aguardar longos períodos até a chegada de peças reposição não existentes em
estoque (peça importadas).
d. A plataforma obrigaria um recuo da demarcação da vaga de PNE em até 2 metros em
relação ao maquinário, para fins de livre circulação. Nesse caso, a vaga não caberia no pátio
(...).

Ainda segundo o recurso, outras vantagens apresentadas pela plataforma instalada na
edificação seriam um maior conforto e segurança ao usuário, uma vez que o transporte ocorreria
dentro de um maquinário fechado, e o seu local de instalação - junto ao gradil de vidro - que, na
opinião dos requerentes, minimizaria os seus impactos visuais.

5. ANÁLISE
No que tange aos argumentos apresentados no recurso, é preciso destacar que os empecilhos
técnicos e financeiros elencados não foram relatados à DPCA quando verificados, o que teria
possibilitado a discussão sobre novas soluções ou alternativas de outros fornecedores. Assim, o
novo equipamento foi instalado no local à revelia desta Diretoria e em desconformidade com o
projeto amplamente discutido e aprovado anteriormente.
Conforme já mencionamos neste Relatório, a DPCA se manteve, ao longo do processo de
discussão sobre a restauração e a acessibilidade no bem cultural, aberta ao diálogo, inclusive
mantendo diversas reuniões presenciais para agilizar e melhor conduzir os encaminhamentos
cabíveis.
No que se refere à plataforma instalada no imóvel, entendemos tratar-se de intervenção
impactante tanto do ponto de vista do local escolhido, quanto do modelo utilizado.
O lugar anteriormente destinado ao equipamento - a escada construída no pátio - garantia a
preservação dos remanescentes do jardim posterior. Dessa forma, a instalação de um novo
equipamento junto ao gradil, em área diversa daquela antes aprovada, implicou em interferência
negativa no jardim do pátio, que foi novamente interrompido e reduzido. Isso alterou a íntima
relação entre a arquitetura e o paisagismo, tão evidente na visada da casa voltada para a Rua
Buenos Aires.
A instalação do equipamento junto ao gradil, além do impacto acima mencionado, implicou
também na obstrução da fachada do bem cultural, se comparada com a instalação de plataforma
junto ao guarda-corpo da escada. Neste último caso, o modelo adotado teria, como pano de
fundo, o anexo, deixando mais liberada a visada do bem cultural, tanto a partir do logradouro,
quanto do pátio. A vaga acessível proposta no pátio poderia ser ligeiramente reposicionada de
forma a permitir uma rota liberada para acesso à plataforma junto à escada.
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Finalmente, no que tange ao modelo de plataforma adotado, cabe ressaltar que existem no
mercado outras opções, viáveis para áreas externas, menos robustas e com maior leveza visual
do que a utilizada. Estas opções poderiam ter sido aventadas conjuntamente com esta Diretoria,
inclusive balizando-se em modelos e orçamentos oferecidos por outras empresas.
A seguir, apresentamos, apenas a título de exemplo e de ilustração, um levantamento
preliminar, e não exaustivo, de alguns modelos similares de outros fornecedores. Isto mostra que
a discussão sobre as soluções de acessibilidade na casa poderiam ter sido continuadas, e até
ampliadas, tendo em vista as ressalvas apontadas pelo primeiro fornecedor (modelo EASY
INCLINED - Mod. SUPRA LINEA).

 Plataforma V64 - Para Escadas RETAS
Conforme informação técnica oferecida pelo site da empresa, este modelo seria indicado para
instalações internas e externas em escadas retas, sem requerer nenhuma alteração a nível
arquitetônico, seja na estrutura ou no estilo do ambiente.

Imagens extraídas do endereço eletrônico
https://www.sulacessibilidade.com.br/produto/v64--paraescadas-retas-131

 Plataformas Lehner Lifttechnik - Delta e Omega - para escadas retas
Conforme informação técnica fornecida pelo site da empresa, estas plataformas seriam
seguras para idosos e pessoas com mobilidade reduzida em cadeira de rodas, e apropriadas tanto
para espaços internos quanto espaços de acesso público.
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Imagens extraídas dos endereços eletrônicos
http://goldtec.ind.br/produtos/delta/
e
https://www.medicalexpo.com/pt/prod/lehnerlifttechnik/product-119451-821275.html

 Plataforma de Acessibilidade Escalador de Escada da Projemak
Conforme informação técnica fornecida pelo site da empresa, estas plataformas seriam
resistentes a intempéries, adequadas tanto a ambientes internos quanto externos, e não

exigiriam grande volume de obras para sua instalação.

Imagem extraída do endereço eletrônico
http://projemak.com.br/plataformas-para-deficientesfisicos/
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A seguir apresentamos levantamento fotográfico inserido no recurso interposto pelos requerentes.

Vista da plataforma a partir da Rua Califórnia (gradil fechado). Foto fornecida pelo proprietário em Jul/2020

Vista da plataforma a partir da Rua Califórnia (gradil aberto). Foto fornecida pelo proprietário em Jul/2020
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Vista da plataforma a partir da Rua Califórnia (gradil fechado). Foto fornecida pelo proprietário em Jul/2020

Vista da plataforma a partir da Rua Califórnia (gradil aberto). Foto fornecida pelo proprietário em Jul/2020

Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060
Belo Horizonte - MG – Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br

fl. 14 de 16

Diretoria de Patrimônio
Cultural e Arquivo Público

Vista da plataforma a partir da Rua Califórnia (gradil fechado). Foto fornecida pelo proprietário em Jul/2020

Vista da plataforma a partir do pátio da edificação, onde se nota a interrupção do jardim. Foto fornecida pelo
proprietário em Jul/2020
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Vista da plataforma a partir do pátio da edificação. Foto fornecida pelo proprietário em Jul/2020

Vista da plataforma a partir do pátio da edificação, olhando em direção ao gradil. Foto fornecida pelo proprietário
em Jul/2020

.
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Vista da plataforma
a partir do pátio da
edificação, olhando
em direção ao
gradil.
Foto fornecida pelo
proprietário em
Jul/2020

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A DPCA reconhece a necessidade, e a extrema importância, da garantia de acessibilidade
universal também em bens tombados, e tem trabalhado de forma a harmonizar estas soluções
projetuais com as diretrizes de preservação do patrimônio cultural.
Contudo, tendo em vista o exposto no Relatório Técnico, consideramos a plataforma elevatória
executada - modelo e local de instalação - uma intervenção impactante no bem cultural,
diferentemente da solução aprovada, que foi exaustivamente discutida antes de sua proposição.
Por este motivo, conforme já mencionamos, o parecer que esta Diretoria emitiu em resposta à
Convocação 334/2020 foi pelo indeferimento, apesar de as demais alterações previstas no As built
serem passíveis de aprovação.
Neste sentido, caso o Conselho vote pela aprovação integral do As built, particularmente no
tocante à sua solução de acessibilidade, a DPCA entende que ele deva ser alvo de contrapartida
nos moldes da Deliberação nº095/2019.
Diante do exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação deste
Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – CDPCM/BH.
Belo Horizonte, 17 de Julho de 2020.

Carolina Pereira Soares
Arquiteta/urbanista da DPCA/FMC
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