RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À PROJETO/REGULARIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES NO
BEM CULTURAL TOMBADO SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 167 (LOTE 024,
QUARTEIRÃO 033, ZONA FISCAL 007), BAIRRO FUNCIONÁRIOS.

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O bem cultural situado na Avenida Getúlio Vargas, 167, foi tombado pelo Conselho Deliberativo do
Patrimônio Cultural do Município (CDPCM-BH) conforme a Deliberação no 007/95, de 24/07/1995,
publicada em 27/07/1995 no “Minas Gerais“. O tombamento foi ratificado pela Deliberação nº 014/95, de
09/11/1995, publicada em 17/11/1995.
Em 30/01/2019 a DPCA aprovou o projeto de restauro para o bem cultural em questão (protocolo
no 112/19), conforme Ofício DPAM/Exter nº 0147 / 2019.
Em 23/03/2021 a DPCA analisou e aprovou o Projeto de Modificação com Acréscimo, apenso ao
processo de edificação nº01-007427-20-28, encaminhado a esta Diretoria pela Subsecretaria de
Regulação Urbana (SUREG), via Convocação 114/2020.
Em 01/07/2020 o referido projeto foi aprovado pela SUREG, sendo emitido Alvará de Construção
nº202000888, válido até 01/07/2024.
Em 05/07/2021, a Fiscalização esteve no local, atendendo a denúncia de irregularidades, e a obra
foi autuada e embargada, sendo os responsáveis notificados a contatar a DPCA para orientações.
Em 06/07/2021, a DPCA realizou vistoria no local, para levantamento fotográfico, sendo possível
constatar algumas incongruências em relação ao projeto que havia sido aprovado. O fato foi comunicado
aos responsáveis no Ofício DPCA/EXTER nº 0299/2021, de 12/07/2021. Na ocasião, a DPCA informou
ainda ser necessário protocolizar, nesta Diretoria, um projeto atualizado indicando todas as intervenções
já realizadas e/ou ainda previstas no bem cultural.
Em 15/07/2021 o Sr. Marcelino Rabelo Morais, um dos responsáveis pelas obras, prestou
esclarecimentos acerca das intervenções irregulares que haviam sido identificadas pela DPCA.
Em 06/09/2021, atendendo a orientação desta Diretoria, os responsáveis pelas obras abriram o
protocolo 0353/21, contendo o novo projeto/levantamento de intervenções no bem cultural tombado
situado à Avenida Getúlio Vargas, 167.
Ao longo de todo este processo a DPCA realizou vários atendimentos por e-mail com os
requerentes, novas vistorias no local, além de contatos com a Fiscalização para o devido
acompanhamento do caso.
Neste contexto, visando não comprometer o processo de restauração da casa, cuja paralização
poderia intensificar a sua deterioração - particularmente das fachadas, pois a pintura já havia sido

removida, e das esquadrias e pisos com problemas de infiltrações - a DPCA acordou com a Fiscalização
autorizar o prosseguimento de determinadas obras, segundo o projeto já aprovado, devendo as
intervenções desconformes ser interrompidas até a análise pelo CDPCM-BH (Ofício DPCA/EXTER nº
459/2021). Cabe mencionar que esta decisão também levou em conta as graves repercussões de ordem
financeira e logística geradas pela Pandemia, com riscos de comprometerem o prosseguimento do
restauro, e inviabilizarem uma ocupação para a casa.
Tendo em vista o exposto, a DPCA encaminha o presente Relatório Técnico à análise e
deliberação do CDPCM-BH, acerca do novo projeto/levantamento de intervenções no bem cultural em
questão.

2 – O BEM CULTURAL DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 167

Localização do
bem cultural da
Avenida Getúlio
Vargas, 167
Fonte: BHMap

Conforme informado no dossiê de tombamento da edificação, elaborado pela DPCA em 1995, a
casa da Avenida Getúlio Vargas, 167, foi construída para moradia da família do Sr. Pelegrino Antonini,
representante das primeiras indústrias de cerâmica da nova capital. Foi projetada, em 1932, pelo
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renomado arquiteto Francisco Farinelli, e sua construção ficou a cargo do Sr.Sabino José Ferreira, sendo
concluída em 1935.
Trata-se de um exemplar arquitetônico do estilo “Vila”, com elementos de inspiração neoclássica e
influências do enxaimel nas fachadas. A implantação tomou partido da esquina, onde se situa a escadaria
e a varanda de acesso principal, conferindo monumentalidade à edificação. Projetada em dois pavimentos
abrigava, no térreo, a garagem, a despensa e os depósitos e, no pavimento superior, a área social da
casa, os quartos, a copa, a cozinha e os banheiros.
Internamente, destacam-se os acabamentos conferidos ao pavimento superior - área nobre da
residência - com seus forros em estuque, confeccionados pelos artistas João Neves e Biggi, e seu belo
piso em parquet formando desenhos geométricos.

Bem cultural
situado na Av.
Getúlio Vargas,
167: Fachada
voltada para a
Rua Maranhão.
Fonte: material
fornecido pelos
interessados.
Data: 2019
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Bem cultural
situado na Av.
Getúlio Vargas,
167: Escadaria e
varanda voltadas
para a Av. Getúlio
Vargas.
Fonte:
material
fornecido
pelos
interessados.
Data: 2019

Bem cultural
situado na Av.
Getúlio Vargas,
167: Fachada
voltada para a
Rua Bernardo
Guimarães.
Fonte: material
fornecido pelos
interessados.
Data: 2019
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Imagens ao lado e acima:
Microfilme do projeto original assinado por
Francisco Farinelli

A casa permaneceu na família Antonini até o final da década de 1950. Depois disso foi vendida a
terceiros e abrigou usos diversos dentre os quais citamos: colégio, restaurante, local de culto religioso,
sede do Centro Mineiro de Danças Clássicas e sede da Escola Maison de Arte.
Diversas alterações internas e externas foram realizadas no imóvel ao longo do tempo, com vistas
a adaptar a antiga residência a estes novos usos.

Levantamento arquitetônico do imóvel, à época da elaboração do dossiê de tombamento de 1995, com
diversas alterações e acréscimos realizados ao longo do tempo. Fonte: dossiê de tombamento da edificação.
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3 – O PROJETO DE RESTAURO APROVADO PELA DPCA EM 2019

O projeto de restauro aprovado pela DPCA conforme ofício DPCA/EXTER nº0147/2019, de
30/01/2019, visava recuperar e adequar a edificação para abrigar o empreendimento ALLETTARE, um
espaço que conjugaria serviços de gastronomia, decoração, educação e entretenimento. O projeto previa,
em linhas gerais, as seguintes ações descritas no Memorial Descritivo então apresentado:
1) Restauração e reposição dos tacos de madeira, mantendo as características originais e
preservando a paginação dos mesmos, polimento e aplicação de Resina Acrílica Primma HT na
modalidade fosca (ou similar), no térreo (tacos comuns) e no pavimento superior (parquet);
2) Revitalização e reparos nos rodapés do salão e da varanda do pavimento superior: reconstituição
de alguns detalhes com argamassa, remoção das pinturas descascadas, lixamento e limpeza,
execução de nova pintura com tinta acrílica para interiores (Suvinil, Acrílico Interior, Premium –
Cor Branca);
3) Revitalização e reparos nos rodapés no salão do térreo: substituição das peças apodrecidas,
polimento e aplicação de Resina Acrílica Primma HT na modalidade fosca (ou similar).
4) Restauração dos ladrilhos hidráulicos na circulação e novo depósito existente no pavimento
superior;
5) Restauração das janelas e portas de madeira: reposição das partes apodrecidas, substituição de
ferragens danificadas; reposição de vidros danificados, lixamento e limpeza, execução de nova
pintura com tintas para madeira (Suvinil Stain, Interior e Exterior, Premium – Cor Branca);
6) Restauração das fachadas: tratamento de fissuras com argamassa e telas de poliéster, selagem
de fissuras com resina epóxi, reparos superficiais em reboco com argamassa, eliminação de
infiltrações, limpeza de manchas e lixamento, remoção das pinturas descascadas, execução de
nova pintura com tinta acrílica para exteriores (panos na cor Pena Prateada Dulux 30GG 61/01, e
ornamentos na cor Suvinil Proteção Total, Acrílico Fachada, Premium Cor Branca);
7) Restauração e reposição dos balaústres de concreto e recuperação das muretas/corrimãos:
criação de novos balaústres de concreto, reparos superficiais em reboco com argamassa,
tratamento de fissuras com argamassa e telas de poliéster, selagem de fissuras com resina epóxi,
limpeza de manchas e lixamento, remoção das pinturas descascadas, execução de nova pintura
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com tinta acrílica para exteriores (cor Pena Prateada Dulux 30GG 61/010 para as muretas, e cor
Branca Suvinil Proteção Total, Acrílico Fachada, Premium para os balaústres);
8) Recuperação dos pisos do agenciamento externo e das calçadas: tratamento de fissuras com
argamassa de concreto simples, criação de juntas de dilatação, fazer o nivelamento necessário
para garantir a acessibilidade ao imóvel, sem prejuízo do piso de pedras portuguesas. Na porção
em concreto aparente, aplicar tinta para piso (Suvinil Piso, Acrílico Premium). Reassentamento
das soltas e substituição das danificadas na porção em pedra portuguesa e tijoleiras;
9) Revitalização dos degraus das escadas e dos pisos com granilite: - na escada em mármore, fazer
o polimento e substituição dos danificados; - na escada interna, regularizar os degraus e assentar
peças em granito; - no piso em granilite, fazer o polimento e a limpeza;
10) Reparos em paredes internas: reparos superficiais em reboco com argamassa, tratamento de
fissuras com argamassa e telas de poliéster, selagem de fissuras com resina epóxi, eliminação de
infiltrações, remoção de mofo, limpeza de manchas e lixamento, remoção das pinturas
descascadas, aplicação de massa corrida acrílica nos locais reparados (Suvinil), execução de
nova pintura com tinta acrílica para interiores (Suvinil, Acrílico Interior, Premium – Cor Branca);
11) Substituição dos pisos cerâmicos dos banheiros por porcelanato;
12) Substituição dos pisos em ardósia no hall de entrada por porcelanato e assentamento de rodapés
no mesmo material;
13) Instalação de novos pisos em porcelanato no térreo (cozinha, depósito, corredor interno, sala vip);
14) Instalação de novo piso em madeira de demolição na taberna do térreo;
15) Restauração e recuperação dos tetos no térreo: reparos superficiais em reboco, tratamento de
fissuras com argamassa e telas de poliéster, eliminação de infiltrações, limpeza de manchas e
lixamento, remoção das pinturas descascadas, aplicação de massa corrida acrílica nos locais
reparados, execução de nova pintura com tinta acrílica para interiores (Suvinil, Acrílico Interior,
Premium – Cor Branca);
16) Restauração do forro no salão do pavimento superior: tratamento das fissuras com telas de
poliéster e gesso, reconstrução das peças danificadas com gesso, restauração da pintura com
tintas e técnicas específicas (empresa especializada e com experiência comprovada). Serão
mantidas as características e cores originais/atuais dos medalhões e do fundo;
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17) Recuperação das grades de portões e janelas: recomposição das partes corroídas, substituição
de ferragens, lixamento e limpeza, aplicação de base anticorrosiva, execução de nova pintura com
tinta para metais (Suvinil Contra Ferrugem, Esmalte Premium – Cor Branca);
18) Recuperação do telhado: substituição das telhas danificadas, reposição de eventuais peças
apodrecidas, reparação do sistema de drenagem pluvial;
19) Instalações elétricas: reposição dos materiais do sistema elétrico (fios e cabos, disjuntores,
acabamentos e lâmpadas), recuperação ou substituição dos quadros de distribuição;
20) Instalações hidrossanitárias: substituição dos aparelhos sanitários e metais danificados,
substituição das tubulações danificadas, execução das instalações hidrossanitárias nos banheiros
acessíveis, recuperação e criação de caixas de passagens e de gorduras;
21) Reforma da cozinha do pavimento superior: instalação de bancadas de inox e granito, reposição
de revestimentos danificados (paredes e pisos), assentamento de pias e tubulações de
esgotamento sanitário, criação de novos pontos elétricos;
22) Previsão de Acessibilidade (conforme especificações da NBR 9050/2015): instalação de duas
plataformas elevatórias, execução das caixas de corrida das plataformas elevatórias com largura
interna de 140 cm e profundidade de 150cm (estrutura de concreto armado, alvenarias de
vedações com blocos cerâmicos e revestimento com reboco e pintura na cor Pena Prateada,
Dulux 30GG 61/010). Criação de banheiros acessíveis conforme especificações do projeto de
acessibilidade/reforma.
23) Acessibilidade no térreo: execução de uma rampa com guarda corpo, corrimão e declividade
necessária. A rampa será confeccionada em madeira, removível, para não comprometer os tacos
sobre os quais ela será posicionada.
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Planta de layout – térreo. Projeto aprovado pela
DPCA em 2019

Planta do pavimento superior. Projeto aprovado pela
DPCA em 2019

4 – PRINCIPAIS PATOLOGIAS IDENTIFICADAS NO IMÓVEL E LISTADAS NO LAUDO TÉCNICO
ENCAMINHADO NO PROTOCOLO 0353/2021:

De forma geral, a edificação apresentava diversas patologias decorrentes, principalmente, da falta de
manutenção preventiva. Dentre aquelas indicadas, destacamos as seguintes:
4.1) Pavimento térreo:
a) Salão principal, que será transformado em área de co-working e apoio ao bistrô:
Constatou-se: Infiltrações, mofo, trincas e fissuras,
deslocamento

de

reboco,

descolamento

e

deterioração do piso em tacos (peças soltas,
apodrecidas e desniveladas), descascamento de
pintura e de emassamento, enrugamento e bolhas na
pintura,

deterioração

de

janelas

e

portas

(apodrecimento da madeira, corrosão das ferragens,
empenamento,

presença

de

umidade,

descascamento da pintura e vidros danificados).
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Imagens do salão, feitas antes do início das obras. Material encaminhado no protocolo 0353/2021
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b) Sala que será transformada em Bistrô:

Constatou-se: Infiltrações, mofo, trincas e fissuras,
deslocamento de reboco. A laje/teto encontrava-se
com descascamento de pintura, infiltrações e com
processo

de

corrosão

das

armaduras.

Descascamento de pintura e de emassamento,
deterioração

de

janelas

e

portas

(corrosão

generalizada, descascamento da pintura e vidros
danificados).

Ao lado: vista do encontro do teto com a parede,
com sinais de Infiltrações, mofo, descascamento
de pintura e do emassamento.
Material encaminhado no protocolo 0353/2021
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c) Quarto que será transformado em atendimento ao Bistrô:

Constatou-se: infiltrações, mofo, deslocamento de
reboco,

descascamento

de

amassamento,

deterioração

apodrecimento

da

pintura
de

madeira,

e

de

janela

(com

corrosão

das

ferragens, empenamento e descascamento da
pintura).

Ao

lado:

Sinais

de

Infiltrações,

mofo,

descascamento de pintura e deterioração de
janelas.
Material encaminhado no protocolo 0353/2021
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d) Depósito sob a escada:

Constatou-se:

Trincas

e

fissuras,

danificadas,

descascamento

alvenarias

de

pintura,

deterioração de janelas e portas (porta em processo
de

deterioração

com

corrosão

generalizada,

empenamento e descascamento de pintura).

Imagens ao lado e acima: Sinais de Infiltrações,
mofo, descascamento de pintura e corrosão de
esquadrias.
Material encaminhado no protocolo 0353/2021
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e) Copa, salão do mostruário e lan house (antes taberna no projeto de 2019):

Constatou-se: Infiltração, piso deteriorado, paredes
deterioradas.

Imagens acima: Sinais de deterioração das alvenarias e pisos.
Material encaminhado à DPCA em 2019.

15

4.2) Pavimento superior:
a) Varanda:
Constatou-se: Infiltrações, mofo, trincas e fissuras,
deslocamento de reboco, descolamento do
revestimento do piso, pontos de acúmulo de água,
descascamento de pintura, deterioração de portas
(apodrecimento da madeira, corrosão das
ferragens, empenamento, presença de umidade,
descascamento de pintura e vidros danificados).

Imagens ao lado e acima: Sinais de deterioração do
piso, das esquadrias, das alvenarias e balaustradas.
Material

encaminhado

à

DPCA

no

protocolo

0353/2021.
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b) Salão:

Constatou-se: Infiltrações, mofo, trincas e fissuras,
descolamento de reboco, descolamento e
deterioração do piso (parquet), descascamento da
pintura e do emassamento, deterioração das janelas
e portas.
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Imagens ao lado e acima: Sinais de deterioração do
piso, das esquadrias e das alvenarias.
Material encaminhado à DPCA no protocolo
0353/2021.

c) Circulação:

Constatou-se: Infiltrações, mofo, fissuras e trincas,
deslocamento

de

reboco,

descascamento

de

pintura e de emassamento, deterioração da porta.
O piso em ladrilho apresenta desgaste superficial,
descolamento/desnivelamento e fissuras.
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Imagens ao lado e acima: Sinais de deterioração
do piso, do forro e das alvenarias.
Material encaminhado à DPCA no protocolo
0353/2021.

d) Cozinha

Constatou-se: Infiltrações, mofo, trincas e fissuras,
deslocamento de reboco, descascamento de
pintura e de emassamento, deterioração de janelas
e portas, Os revestimentos cerâmicos (parede e
piso) apresentam desgaste superficial e coloração
escurecida.
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Imagens acima: Sinais de deterioração do piso, do teto, das alvenarias e das esquadrias.
Material encaminhado à DPCA no protocolo 0353/2021.

4.3) Fachadas (Rua Maranhão, Rua Bernardo Guimarães, Avenida Getúlio Vargas e fachada lateral
vista a partir da Rua Bernardo Guimarães):

Constatou-se: Infiltrações, trincas e fissuras, manchas escuras, descolamento de reboco, descascamento
de pintura, deterioração de janelas e portas (apodrecimento da madeira, corrosão das ferragens,
empenamento, presença de umidade, descascamento e vidros danificados), pisos externos com presença
de fissuras e desgaste superficial, provavelmente decorrentes da falta de juntas de dilatação e de
manutenção preventiva. Observou-se ainda a presença de instalações elétricas e de telefonia dispostas
de forma inadequada. Parte dos balaústres estão danificados (manchas, fissuras e trincas, corrosão de
armaduras e descascamento de pinturas). A escadaria apresenta danos nos degraus em mármore
(quebras, trincas e manchas escuras). Os portões e grades metálicas encontram-se em processo de
corrosão decorrente da falta de pintura de proteção e da umidade.
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Fotos acima: Fachada voltada para a Rua Bernardo Guimarães. Material encaminhado à DPCA no
protocolo 0353/2021.

Fotos ao lado e acima: Fachada voltada para a Rua
Maranhão. Material encaminhado à DPCA no
protocolo 0353/2021.
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Fotos ao lado e acima: Fachada voltada para a
Avenida

Getúlio

Vargas

(esquina

das

Ruas

Bernardo Guimarães e Maranhão). Fonte: Material
encaminhado à DPCA no protocolo 0353/2021.
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Fotos ao lado e acima: Fachada voltada para o
afastamento lateral, vista a partir da Rua Bernardo
Guimarães. Fonte: Material encaminhado à DPCA
no protocolo 0353/2021.

5 – AS PRINCIPAIS DISCREPÂNCIAS ENTRE O NOVO PROJETO/LEVANTAMENTO DE 2021, E O
PROJETO APROVADO PELA DPCA EM 2019

A seguir listaremos as principais intervenções realizadas na edificação, ou nela previstas, em
desconformidade com o projeto de restauro aprovado pela DPCA m 2019. Esclarecemos que este
levantamento não será exaustivo, evidenciando apenas as ações que incidem em áreas mais nobres da
edificação, ou que implicaram acréscimo de área construída.

A) TÉRREO:
a. Alterações no agenciamento interno do Salão, com a construção de alvenarias feitas em
drywall com vistas a atender ao novo layout:
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Projeto protocolizado em 2021 com destaque para as
novas alvenarias em drywall no Salão

Projeto aprovado em 2019

Sobre esta intervenção, já efetivada no local, a DPCA entende que ela consiste em uma ação facilmente
reversível e, por este motivo, com pequeno impacto no bem cultural.
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Vista do Salão com nova compartimentação em
drywall (área próxima à recepção).
Fonte: protocolo 0353/2021

b) Substituição de parte do revestimento de piso em tacos do Salão por porcelanato, de forma a
para criar um ambiente de apoio ao bistrô:

Área com piso em tacos (que seriam
mantidos no projeto aprovado em 2019);
Área onde o piso em tacos foi retirado para
colocação de porcelanato. No restante da área há
previsão de se preservar os tacos.
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Segundo o Memorial Descritivo encaminhado à DPCA no protocolo 0353/2021, a área onde os tacos
foram removidos estava bastante danificada em função das infiltrações e da consequente umidade.
Contudo, a DPCA entende que a manutenção do porcelanato nesta área implicaria um prejuízo na
percepção global do espaço.
Assim, no que se refere a esta intervenção, a DPCA recomenda que, quando findar a ocupação da casa
pelo empreendimento, a paginação em tacos deverá ser restituída ao local em que foi subtraída. Assim, o
proprietário estaria comprometido em garantir o retorno à situação original dos tacos no térreo assim que
a casa fosse desocupada.

Ao lado: Vista da área criada no Salão para abrigar
o apoio ao Bistrô, com piso em porcelanato já
instalado em alvenarias em drywall.
Fonte: protocolo 0353/2021.
Acima: Mesmo local. Fonte: vistoria realizada pela
DPCA em Out/2021.

c) Pequena alteração espacial da área antes prevista para a taberna, com vistas a adaptar o
espaço para outros usos, e modificação dos revestimentos previstos no local:
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Projeto protocolizado em 2021, com delimitação da
área antes prevista para a taberna

Projeto aprovado em 2019, com delimitação da área
antes prevista para a taberna

Segundo o levantamento arquitetônico apresentado, o revestimento de piso da área em questão variava
entre o concreto aparente e a cerâmica, não sendo originais. Nas paredes havia revestimentos diversos,
em reboco com pintura acrílica, em cerâmica, e também tijolos aparentes.
No projeto aprovado pela DPCA em 2019 foi previsto deixar as alvenarias deste local em tijolos aparentes
e instalar um novo piso, que seria em madeira de demolição.
Já no projeto protocolizado em 2021, o piso recebeu porcelanato (já instalado) e parte das paredes foram
revestidas com reboco e tinta acrílica, sendo uma parte delas mantida com os tijolos aparentes (já
executado).
Tendo em vista tratar-se de área cujos revestimentos não eram mais originais, a DPCA não considera as
alterações realizadas impactantes na edificação.
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Ao lado: vista da área antes prevista para a adega, com
novo piso em porcelanato e parte das alvenarias com
reboco e pintura e parte em tijolos aparentes. Fonte:
Acima: mesmo local. Fonte: protocolo 0353/2021.
Acima: Mesmo local. Fonte: vistoria realizada pela
DPCA em Out/2021.

d) Acréscimo de área na fachada lateral direita, voltada para o lote lindeiro, criando uma
despensa e a sala dos funcionários:
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Projeto protocolizado em 2021, com indicação da
área do acréscimo

Projeto aprovado em 2019

Esse acréscimo em um pavimento, já executado, ocorreu em uma área construída posteriormente no
imóvel, não consistindo em seu volume original. Além disso, o acréscimo não é visível do logradouro
público (Rua Bernardo Guimarães), pois situa-se atrás de uma parede de alvenaria existente e aprovada
em 2019. Por esta razão, a DPCA entende que ele não implica impactos significativos na percepção do
volume da casa pelo pedestre.
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Microfilme do projeto original (térreo)

Planta do primeiro pavimento, com a delimitação do
volume original da casa e, em azul, da região do
acréscimo. Fonte: protocolo 0353/2021

Vistas do local onde foi feito o acréscimo de área em 1 pavimento, antes do início das obras. Fonte:
protocolo 0353/2021.
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Aos fundos, vista da parede de alvenaria, aprovada
em 2019, atrás da qual se situa o referido
acréscimo, não visível da rua. Fonte: protocolo
0353/2021.

e) No agenciamento frontal está prevista a alteração do formato e da dimensão dos canteiros de
jardins, reduzindo-se a sua largura com vistas a viabilizar a colocação de mesas para os
clientes do Bistrô.
Além disso está prevista a criação de um deck suspenso junto à divisa lateral esquerda.
.
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Projeto protocolizado em 2021, com delimitação
da área dos canteiros e da região do novo deck.

Projeto aprovado em 2019

No que se refere ao deck suspenso, este será fabricado em madeira e será facilmente removível. Neste
sentido, a DPCA não vê impedimentos na sua implementação, desde que seja garantida a manutenção e
a restauração do revestimento em tijoleira existente sob ele.
Já no que se refere à alteração na dimensão dos canteiros, esta Diretoria considera que se trata de uma
intervenção impactante por incidir nas principais visadas da edificação, alterando o seu agenciamento
frontal. Neste sentido, a DPCA desaconselha essa intervenção.
Contudo, existe um pequeno trecho do afastamento frontal, voltado para a Rua Bernardo Guimarães,
onde o calçamento em pedras portuguesas é mais largo. Neste trecho, que fica próximo à área com piso
em cimento (ver imagens abaixo), entendemos que a dimensão dos canteiros poderia ser reduzida para
viabilizar a colocação das mesas, sem grandes prejuízos ao imóvel.
Salientamos, contudo, que os revestimentos de piso originais devem ser mantidos.
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Vista da área onde está prevista a colocação do
deck suspenso. Fonte: levantamento apresentado
no projeto de 2019.

Agenciamento frontal na face voltada para a Rua
Maranhão, chegando na escadaria de acesso
principal. Fonte: levantamento apresentado no
projeto de 2019.

Agenciamento frontal na face voltada para a Rua
Maranhão. Fonte: levantamento apresentado no
projeto de 2019.

Detalhe mostrando as tijoleiras junto ao início da
escadaria de acesso principal. Fonte: levantamento
apresentado no projeto de 2019.
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Ao lado: Vista do agenciamento frontal, na porção
voltada para a Rua Bernardo Guimarães. Nesta
área a DPCA NÃO recomenda alteração dos
canteiros. Fonte: levantamento apresentado no
projeto de 2019.

Imagens abaixo:
À esquerda: Vista do agenciamento frontal, na
porção voltada para a Rua Bernardo Guimarães.
Nesta área, mais larga, a DPCA considera viável a
alteração
dos
canteiros
proposta
pelos
interessados (área próxima ao piso em cimento).
Fonte: levantamento apresentado no projeto de
2019.
À direita: Desenho técnico do projeto de 2019. A
delimitação em azul, feita pela DPCA, indica a área
do afastamento frontal com possibilidade de
alteração do desenho dos canteiros, de forma a
abrigar as mesas do Buffet.
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Maquetes eletrônicas encaminhadas no protocolizado em 2021, mostrando alteração o agenciamento
frontal do imóvel, com a redução da dimensão dos canteiros.

Maquetes eletrônicas encaminhadas no protocolizado em 2021, mostrando alteração o agenciamento
frontal do imóvel, com a redução da dimensão dos canteiros.

Maquetes eletrônicas encaminhadas no protocolizado em 2021, mostrando alteração o agenciamento
frontal do imóvel, com a redução da dimensão dos canteiros.

Outro aspecto que merece atenção, mas que não está inserido no projeto em análise, foi a identificação
de pinturas parietais em parte das alvenarias do térreo, o que ocorreu durante as obras.
A DPCA já orientou os responsáveis a proteger estas pinturas parietais identificadas, realizando uma
janela de prospecção nas áreas onde se situam.
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Cabe ressaltarmos que essas pinturas não eram do conhecimento da DPCA e sua originalidade deverá
ser pesquisada futuramente. E, no escopo desta pesquisa, deverá ser também prevista uma prospecção
em todas as alvenarias originais do térreo, de forma a mapear a existência de mais pinturas parietais.

Ao lado, uma das alvenarias em que foi identificada
pintura parietal. Acima, detalhe da referida visada.
Fonte: vistoria realizada pela DPCA em Out/2021.

Outra intervenção que também merece ser mencionada, mas que não implica impactos no bem cultural
por não alterar significativamente a sua apreciação estética, e por ser de fácil reversibilidade, foi a
colocação de forro de gesso pintado de branco ao longo do pavimento térreo.

B) PAVIMENTO SUPERIOR:
A principal intervenção realizada no pavimento superior, em discrepância com o projeto aprovado em
2019, foi um acréscimo de área construído aos fundos da fachada lateral direita, com vistas a abrigar uma
Área Vip:
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Projeto protocolizado em 2021 com indicação da
área do acréscimo

Projeto aprovado em 2019

Segundo os interessados, a base estrutural desse acréscimo já existia no primeiro pavimento, a partir do
qual foram levantadas as paredes acompanhando o muro limítrofe lateral.
Tendo em vista o fato de que esta intervenção não incide sobre o volume original da edificação, e se situa
aos fundos do terreno, com muito pouca visibilidade a partir do logradouro (Rua Bernardo Guimarães), a
DPCA considera que este acréscimo não implica impacto significativo no bem cultural.

Microfilme do projeto original (pavimento superior)

Planta do pavimento superior com a delimitação do
volume original e, em azul, a reguão do acréscimo.
Fonte: protocolo 0353/2021.
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Acima: vista aérea do imóvel, com indicação do local
onde foi construído o anexo, aos fundos do terreno.
Fonte: Google.
Ao lado: foto feita a partir do agenciamento frontal da
edificação, olhando para o acréscimo construído aos
fundos, de muito pouca visibilidade. Fonte: vistoria
realizada pela DPCA em Out/2021.

Foto feita a partir do logradouro público, olhando
para o acréscimo construído aos fundos, de muito
pouca visibilidade.
Fonte: vistoria realizada pela DPCA em Dez/2021.

Vista interna do acréscimo. Fonte:
protocolo 0353/2021.
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo exposto neste Relatório Técnico, a DPCA entende que parte das intervenções já realizadas - ou
apenas previstas - no protocolo 0353/2021 não implicam impactos significativos no bem cultural tombado
situado à Avenida Getúlio Vargas, 167.
Contudo, algumas das intervenções são mais delicadas do ponto de vista de sua interferência na
conformação original do imóvel, citadas a seguir:
1) Com relação à substituição de parte dos tacos do Salão do térreo, por piso em porcelanato, esta
Diretoria entende que tal intervenção, se mantida, implicaria em prejuízo para a percepção global
do espaço. A DPCA sugere que seja previsto um termo de compromisso junto ao proprietário do
imóvel e/ou responsáveis pelo empreendimento, prevendo que, quando do encerramento das
suas atividades na casa, o porcelanato seria removido para reinstalação dos tacos conforme
paginação original;
2) Com relação aos jardins no agenciamento frontal, a DPCA entende que a alteração dos canteiros
implicaria impactos visuais consideráveis na fruição do bem cultual. Neste sentido, a única região
passível de ser alterada seria a parte final do afastamento frontal voltado para a Rua Bernardo
Guimarães, conforme indicado neste Relatório. Ressaltamos que os pisos originais deverão ser
mantidos.

Neste sentido, encaminhamos o presente relatório técnico, à análise e Deliberação do CDPCM-BH.

Belo Horizonte, 06/12/2021
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