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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

ARTÍSTICA EM EMPENA DE BEM TOMBADO SITUADO NA RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 54, 
PERTENCENTE AO CONJUNTO URBANO PRAÇA RAUL SOARES – AV. OLEGÁRIO MACIEL. 

 
 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
 

Em 15 de dezembro de 2020 por meio do protocolo nº 0453/2020, chegou a esta Diretoria de 

Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA uma solicitação de proposta de intervenção artística 

em empena cega de bem tombado situado na Rua Rio Grande do Sul, nº 54, onde funciona 

atualmente o Shopping Tupinambás e foi a antiga loja Mesbla. 

O projeto do edifício como está hoje é de autoria do engenheiro Paulo José de Lima Vieira datado 

de 1948, época de grande crescimento vertical de Belo Horizonte e mudanças da paisagem 

urbana. Antes dele ocorreram projetos e construções para o quarteirão de autoria de Octaviano 

Lapertosa, Caetano de Franco, José Castro e até mesmo Romeo de Paoli. 

 

Imagem 01 – Mapeamento com localização do imóvel de uso misto objeto desta análise.  
Fonte: DPCA/FMC. 

O entorno do imóvel possui diversos bens tombados e protegidos e a edificação ocupa todo um 

quarteirão em formato trapezoidal, em face ainda com a Rua dos Tupinambás em um pequeno 

trecho, Av. do Contorno e Rua dos Carijós. 

A região possui uma paisagem mista, com destaque para alguns prédios altos a compondo, como 

pode ser visto nas imagens a seguir. 
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Imagem 02 – Vista de satélite indicando a localização do bem tombado em vermelho.  
Fonte: Google Maps, acessado em 05/03/2021. 

 

Imagem 02 – Vista do edifício e da fachada objeto da intervenção a partir do Viaduto Helena Greco.  
Fonte: Google Earth, acessado em 05/03/2021. 
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2- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E ANÁLISE 

O material apresentado contempla carta de autorização do proprietário do Shopping Tupinambás, 

currículo e mini portfólio (https://www.instagram.com/arteseres) do artista Davidson Gonzalez do 

Nascimento (aka Seres), arte e conceito, justificativas e outras informações sobre a área de 

intervenção. 

Conforme material apresentado, “o local foi escolhido com a intenção de promover a arte urbana 

como ferramenta de transformação à característica acinzentada do centro de Belo Horizonte, 

deixando a cidade mais humanizada através da arte em especial este eixo da contorno”. 

Afirmam que o departamento de marketing, juntamente com a administração do Shopping 

Tupinambás, trouxe esta proposta para o artista que desenvolveu, com sua identidade visual, uma 

proposta de arte característica para o espaço retratando os povos originários e seus costumes. 

Devido ao shopping possuir uma forte relação nominal com uma determinada tribo indígena, foi 

pensada uma figura indireta e colorida caracterizando e valorizando a mulher indígena 

pertencente a um grupo étnico cujas características como cocar e as penas se referem a 

responsabilidade e respeito, com uso limitado a pessoas de certas posições sociais dentro das 

tribos. As linhas e traços fazem parte do estilo e seguimento do artista, que são como caminhos 

percorridos e cada ponto preenchido são os lugares onde se houve uma parada. Os materiais 

utilizados serão: tintas acrílicas de diversas cores de acordo com o projeto; tinta spray com 

acabamento sintético cores de acordo com o projeto; pinceis e rolos para pintura; bicos de sprays 

específicos; extensores variados; luvas sintéticas; cortes em papel. 

A fachada cega possui cerca de 50 metros de comprimento por 14 metros de altura.  

A seguir são demonstradas imagens da fachada e inserção da proposta. 

  

Imagem 03 – Vista do edifício tombado e da fachada 
objeto da intervenção.  

Fonte: Protocolo nº 0453/2020, DPCA/FMC. 

Imagem 04 – Vista do edifício tombado e da fachada 
com simulação da intervenção.  

Fonte: Protocolo nº 0453/2020, DPCA/FMC. 
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Imagem 05 – Vista do edifício e da fachada objeto 

da intervenção a partir da Av. do Contorno.  
Fonte: Protocolo nº 0453/2020, DPCA/FMC. 

Imagem 06 – Vista do edifício e da fachada objeto 
da intervenção com simulação da arte pretendida.  

Fonte: Protocolo nº 0453/2020, DPCA/FMC. 

 
Imagem 07 – Vista do edifício e da fachada objeto da intervenção a partir do Viaduto Helena Greco com 

simulação da arte pretendida.  
Fonte: Protocolo nº 0453/2020, DPCA/FMC. 

 

Esta DPCA entende que a intervenção proposta é passível de aprovação, uma vez que a 

porção principal deste edifício protegido é a fachada oposta, voltada para a Rua dos 

Tupinambás, onde há o relógio, conforme demonstrado na imagem abaixo. 

 
Imagem 08 – Vista do edifício tombado à partir do Viaduto Oeste, da fachada voltada para a Rua dos 

Tupinambás.  
Fonte: Protocolo nº 0453/2020, DPCA/FMC. 
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Porém, o uso da tinta acrílica é prejudicial à fachada, uma vez que o reboco de sua 

composição e época possui qualidades diferentes dos rebocos usados atualmente que 

têm melhor funcionalidade com esse tipo de tinta. Na época os rebocos não possuíam 

cimento forte em sua composição, além de apresentar cal, aglutinando umidade. Dessa 

forma, a utilização de tinta acrílica cria uma película impermeável que impede a 

evaporação da umidade das alvenarias. A tinta utilizada originalmente era à base de cal, 

que permite que a parede “respire”. Desta forma, recomendamos que sejam usadas tintas 

minerais, à base de silicato, ou à base de cal, que permitem que o reboco respire e 

garantem maior durabilidade da intervenção sem o prejuízo do reboco de base. 

Entendemos e somos favoráveis pela permanência da intervenção artística pelo prazo de 

3 anos, período no qual deverá ser feita uma avaliação do estado de conservação da 

fachada intervida e poderá ser concedida a prorrogação do prazo, mediante solicitação do 

proponente, caso esteja em bom estado. Entendemos ainda que o proprietário deverá 

enviar à DPCA, antes da execução da arte, uma carta se comprometendo a manter a 

fachada em bom estado de conservação, seja durante a permanência da pintura, seja 

após a sua remoção, momento no qual esta deverá ser devidamente restaurada com as 

técnicas e materiais adequados, com apresentação de projeto a ser previamente 

aprovado no órgão gestor do patrimônio cultural municipal. 

 

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante do exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação deste 

Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – 

CDPCM/BH quanto à proposta apresentada. 

 

Belo Horizonte, 05 de março de 2021. 

 

 

 

Bárbara Rabelo Bechelane 
Arquiteta e Urbanista 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA 
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