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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM
EM PROCESSO DE TOMBAMENTO, SITUADA NA RUA ITAPECERICA, 592, LOTE 013B, QUARTEIRÃO
021C, SEXTA SEÇÃO SUBURBANA, PERTENCENTE AO CONJUNTO URBANO BAIRROS LAGOINHA,
BONFIM E CARLOS PRATES.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A edificação da Rua Itapecerica, 592, pertence ao Conjunto Urbano Bairros Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates.
Possui processo de tombamento nº 01.170781.15.09, aberto em 27 de novembro 2015.
Situada no pedaço “Casa da Loba”, no antigo lote 013 esquina de Rua Rio Novo e Rua Itapecerica. O corpo
mais antigo da edificação, localizado na esquina de Ruas Itapecerica e Rio Novo possui o projeto original do
arquiteto e escultor italiano Luiz Olivieri, sendo datado de 1908.
•

Em 2016 foi aberto um processo de Levantamento com Modificação nº 01-052655/16-20, da edificação
em questão, o qual previa alterações no agenciamento interno do bem cultural (previsão de construção
e demolição de alvenarias), reformulação de suas fachadas frontais (abertura e fechamento de vãos)
e modificação dos materiais de acabamento internos. Esse processo não teve a anuência da DPCA e
não teve aprovação da SUREG. Contudo, a obra foi concluída irregularmente sem a emissão alvará de
construção nem da certidão de baixa, conforme informa a consulta realizada no Portal de Edificações,
Protocolo SIASP 0213072-004.

•

Em 29 de março de 2019 o CDPCM/BH notificou o proprietário pela intervenção que havia sido feita de
reforma irregular. À empresa Almarco Participações Ltda, proprietária do imóvel, foi dado um prazo
para que iniciasse conversações visando reverter a descaracterização, se manifestando sobre a elaboração de projeto de restauração.

•

Em 17 de maio de 2019 a DPCA encaminhou denúncia ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais
informando da irregularidade das intervenções realizadas na edificação.

•

Em 16 de dezembro de 2019, em Termo de Ajustamento de Conduta, o Ministério Público solicitou ao
proprietário a apresentação à DPCA de cronograma das ações e obras de restauração acordadas,
iniciando-se, naquela data, a contagem dos 660 dias previstos para a conclusão da restauração, para
que incluiria várias etapas, desde a contratação de profissional habilitado até a obtenção de baixa de
construção.

•

Em março de 2020, por solicitação do interessado a DPCA forneceu cópia do projeto original de Luiz
Olivieri, de 1908, para ser tomado como referência para a restauração do corpo original da edificação.

•

Em 07 e 20 de abril, em razão do início do período de pandemia de Coronavírus, o proprietário solicitou
ao Ministério Público e à DPCA a paralização das ações previstas no cronograma, alegando dificuldades para prosseguir as consultas presencias na DPCA.
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•

Em 24 de setembro de 2020, foi realizada a primeira reunião por teleconferência, presentes a DPCA e
a empresa Ideia Arquitetura e Consultoria para tratar da restauração da edificação. Ficou esclarecido
que o projeto deveria recompor o bloco original na esquina de Rua Itapecerica com Rua Rio Novo,
tendo como referência as fachadas e volumetria referenciada no projeto original de Luiz Olivieril, considerando a recomposição de vãos e esquadrias em madeira, adornos, cimalhas, platibanda com seu
desenho característico, o telhado em estrutura de madeira e telhas francesas. Na fachada da Rua
Itapecerica, entendeu-se como aceitável que as três janelas indicadas no projeto original poderiam ser
transformadas em três vãos, fechados com portas de enrolar metálicas, devendo ser mantidas a disposição conforme o projeto original. Os anexos construídos irregularmente junto do volume original
deveriam ser tratados com solução arquitetônica que dialogasse e se harmonizasse com o volume
original da esquina. Foi esclarecido a importância de que o projeto final envolvesse não só a restauração da porção original, mas o tratamento arquitetônico adequado dos acréscimos construídos posteriormente de forma que passassem a resguardar a visibilidade, tanto a do bem cultural em análise quanto
a dos bens tombados existentes em seu entorno, conforme preceitua a Lei 3802/084.

•

Em 24 de setembro de 2020 foi realizada a segunda reunião por teleconferência onde foram acordadas
soluções para o tratamento dos anexos de forma que os mesmos criassem um diálogo e se harmonizassem com o corpo original, tendo sido acatadas com ajustes pela DPCA as soluções de restauração
propostas para o corpo original.

•

15 de fevereiro e em 09 de junho de 2021 foram realizados novas teleconferência com arquitetos e
proprietários para rediscutir as propostas de adequação dos anexos, uma vez que os proprietário entenderam que não caberia novas adequações na proposta apresentada para os anexos;

•

Em 22 de junho foi apresentada a última proposta da Idea Arquitetura Ltda que com pequenas ajustes
ainda não atendeu às orientações da DPCA, que entende que os anexos construídos junto do volume
original apresentam-se com características que não se harmonizam com o volume original e interferem
na visibilidade dos diversos bens tombados no entorno.

•

Em 18 de agosto de 2021 a Idea Arquitetura e Consultoria solicitou a apreciação do CDPCM/BH de
sua proposta e em 31 de agosto foi protocolado sob nº 347/2021 o material para análise do CDPCM/BH.

ANALISE

O material protocolado pelo requerente é constituído de três pranchas de levantamento, cinco pranchas de
projeto, perspectivas e um relatório fotográfico. É apresentada proposta de restauração da parte original da
edificação e de tratamento dos acréscimos, visando regularizar toda a intervenção.
A edificação apresentava-se muito descaracterizada em 2015, quando foi aberto seu processo de tombamento.
Em 2016 houve uma grande intervenção irregular na edificação.
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A partir desse fato, foi definida a necessidade de restaurar as fachadas e volumetria a partir de registros fotográficos, da análise da materialidade ainda presente e da referência aos microfilmes existentes, de forma que
ao bem cultural pudesse voltar a agregar valor à paisagem cultural do conjunto urbano, em um de seus trajetos
referenciais de maior significação que é o da Rua Itapecerica.
Como se sabe, o Conjunto Urbano Bairros Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates, especialmente em seus pedaços
mais antigos, aqueles perpassados por trajetos referenciais, como a Rua Além Paraíba, Bonfim e Rua Itapecerica, abrigam inúmeros exemplares dos primeiros anos da capital, muitos deles em ruína ou muito descaracterizados. Normalmente para esses imóveis têm sido adotadas diretrizes que preveem a reconstituição da volumetria, a restauração das fachadas frontais e dos telhados, com liberação da parte interna para abrigar usos
condizentes com as necessidades funcionais e a preservação das edificações.

Localização da edificação da Itapecerica, 592. Notar que a casa se encontra em frente ao Conjunto
arquitetônico formado pela Casa da Loba e mais três edificações que conformam uma sequência de
edificações tombadas que são referências no bairro. A edificação em análise, após descaracterização
causa obstrução de visibilidade nesse conjunto, assim como na edificação eclética, também tombada,
de número 628.

Situação da casa da Rua Itapecerica, 592 quando da abertura do processo de tombamento em 2015. Foto Google.
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Projeto original Rua Itapecerica, 592. Luiz Olivieri, 1908. Fonte: APCBH

Projeto de acréscimo Rua Itapecerica, 592. s/d. Fonte: APCBH
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Vista da edificação descaracterizada na Rua Itapecerica 592 (á direita) e o efeito de obstrução e forte contraste que causa
no entorno. Fonte: Google.

Vista a partir da Rua Itapecerica, com a edificação da Rua Itapecerica 592 (à esquerda). Fonte: Google

Vista a partir da Rua Itapecerica, com a edificação da Rua Itapecerica 592 (à direita). Fonte: Google
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Vista da Rua Itapecerica 592 antes da intervenção. Fonte: Google

Vista da Rua Itapecerica 592 após a intervenção não aprovada. Fonte: Google
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Vista da edificação a partir da Rua Rio Novo, conforme se encontrava em 2015. Fonte: Google

Vista da edificação a partir da Rua Rio Novo, conforme situação atual. Vê-se ao fundo a Rua Itapecerica. A parte em vermelho
corresponde aproximadamente ao volume da edificação em 2015. Notar o acréscimo de volumetria que supera a altimetria
máxima que corresponde à altura da edificação original. Fonte: Google

É importante ressaltar que a diretriz geral nº 6 definida para o Conjunto Urbano Bairros Lagoinha, Bonfim e
Carlos Prates define que:
As novas edificações deverão respeitar a altimetria prevista para o lote, assim como
harmonizar-se em termos formais e volumétricos com a ambiência em que se inserirão,
ficando os projetos sujeitos à análise e aprovação do CDPCM/BH quanto à qualidade
estética e à harmonia com o ambiente urbano (DOSSIÊ, p. 135).
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A proposta de restauração do volume original na esquina foi tratada adequadamente, mas não a sua relação
com os anexos. Apesar de ser acertada, a proposta de demolição de parte do volume do anexo sobre o volume
original não foi acompanhada de um tratamento geral da volumetria que explorasse os cheios e vazios, por
exemplo, principalmente considerando que o projeto indica o uso residencial no segundo pavimento. Foram
acatadas algumas sugestões apresentadas pela DPCA, como a de criar um embasamento no anexo e elementos que remetessem às linhas e proporções do volume original, mas não foi proposta solução que tire partido
de texturas, proporção, escala e cores. As cores propostas para o anexo estão referenciadas à Suvinil (barra
de ferro, a mais escura e cerração, a mais clara). A cor mais escura na parte superior e os planos lisos deveriam
ser repensados. Deve ser ressaltado que para o corpo original é aconselhável utilizar tinta à base de silicato,
que é apropriada para as alvenarias antigas

Representação em perspectiva da proposta da A Idea Arquitetura e Consultoria para a restauração da edificação.

A fachada voltada para a Rua Itapecerica merece melhor tratamento que dialogue com as tipologias
comerciais recorrentes na Rua Itapecerica.
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O pano cego e o tratamento em brise da parte superior é incoerente com o uso residencial apontado no projeto. A superfície
cega causa grande impacto na porção original em termos de cores aberturas, ritmos e materiais

Sugerimos propor aberturas no pano cego, criando um ritmo que harmonize com o volume original.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto protocolado pela Idea Arquitetura e Consultoria está anexo a este relatório, assim como as fotografias
e simulações em perspectivas. O requerente não apresentou inserções fotográficas solicitadas no protocolo da
proposta.
Embora se trate de proposta exaustivamente debatida com o proprietário e sua equipe de projeto, e com os
demais técnicos da DPCA, entendemos que a solução final apresentada ao CDPCM/BH não resultou adequada
e necessitaria ser reformulada, especialmente no que se refere à relação do volume original com a parte anexa
e com o entorno.
Cabe ao CDPCM/BH deliberar diretrizes para o projeto de restauração e adaptação, de forma que a DPCA
possa ter subsídios para acompanhar a execução do projeto e da obra, assim como a intermediação e acompanhamento desse caso junto ao Ministério Público.
Belo Horizonte, 05 de outubro de 2021.

Arquiteto Teodoro Magni
DPCA/ FMC
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